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True translation filed with the posMnaster at Chicago, III, June 6, 1919 
as reąuircd by the ac t of Oct. 6, 1917

Bolševikai suėmė 40,000 
belaisviu

Sovietų valdžia Slavonijoj

Bolševikai sumušė Kolčiaką

Mažosios valstybės protestuoja prieš 
didžiąsias

BOLŠEVIKAI SUĖMĖ 10,000 
KOLČIAKO KAREIVIŲ.

COPENIIAGEN, bir. 1. 
ėdi jos socialistų laikraštis

True translatlon file<l with the post- 
masler at Chicago, III. Jone <», 1919 
as ruiuired by the ael of Oct. ti, 1917
VALDŽIA SUGRĄŽINO TELE

GRAFĄ IR TELEFONUS 
SAVININKAMS.

Daily

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, IlllMtl 

T«l«pboM Caaal HM

susižinojimų su Paskelbtas telegrafistų, 
streikas.

sančia, kad Omsko valdžios ad- C"

muštos pietuose ir viduryj, o 
šiaurinis frontas dreba. Sovie
tų kareiviai suėmę 10,(MM) karei
vių, 1(M) kanuolių ir daug karės

VVASHINGTON, DC., bir
Esant noišvengtinam pavojuj! 

generalio telegrafistų ir galbūt 
tel fonų opėruotojų streiko, jei 
nebus išpildyti reikalavimai jų

Telegrama priduria, kad cs to
nų ofensivas prieš Pctragradą 
tapo sustabdytas ir anti-bolše- 
vikai traukiasi linkui Jamburgo.

Telegrama toliau sako:

kų, krasos yiršininkas Burleson 
šiąnakt i istame paliepime, 
skubiai atidavė operavimą telc-

imti Finlandijos įlanką, bet pa-

Revoliucinis judėjimas prieš
JO- 
ka-vietai yra įitipresnihis, negu 

da-nors bijvo pirmiau.“

ninkams.
Valdžiai nusiplaunant rankas 

nuo kas žadėjo būti labai ne
neigia situacija, S. J. Konen- 

kamp, prezidentas Commercial 
relegrapliers’ Union, tuojaus pa 
ku’.bė streiką 3,000 VVcstcrn U- 

aion operatorių dešimtyje piet-

Petlura laimėjęs.

BEBN, bir. 4. — Ukrainos 
presus biuras skelbia, kad Uk
rainos anti-bolševikų valstiečių 
vado ven. Petluros armijos ka
reiviai paėmė geležinkelių cent
rus Prus kuro v ir Berdičev, va
karinėj Ukrainoj.

True trnrslation filed with tlie nešt 
nurter ai rhicatfo, l!l. .tune 6. 1.'M! 
as reųuired by the art of Oct. 6.191'

SLAVONIJOJ PASKELBTA
SOVIETŲ VALDŽIA.

..Cechai eina prieš slavonus.

ii0s pranešama, kad sovietų v d- 
džia tapo paskelbta Slavonijoj ir 
kad vienas trečdalis Slavonijos 
dabar yra rankose magyarų.

Cechai, kurie veržiasi linkui 
Prcssburgo, nuolatos laimį, kuo
met slavonai pasiduoda dide
liame skaičiuje.
Lietuvos “valdžia” tuoj sušr u-

True fran'jHHnn fUca ihn r>« 
’aster at Chicago, III. .Tune 6, 1919 

as re<|uired h\ ari <»l 4>* l. •>. U.»l

DAR DAUGIAU GRAIKŲ IŠSO
DINTA MAŽOJOJ AZIJOJ.

SALONIKI, bir. 5. — Graiki
jos oHejulis pranešimas sako, 
kad graiku, spėkos vakar užėmė 
Aivali ir Biurą miestus, Adra- 
myli įlankoj, vakariniame Ma
žosios Azijos pakraštyj, apie 60

.i..1 i »■ ■ ■ i . ..'.■■'■r-

Ino pačiu bildu, kaip žydai yra 
apginami Rumunijoj. Jos tvir
tina, kad didžiosios valstybės 
bando nustatyti vienas taisyk- 
les dėl mažųjų valstybių, o 
tas taiskles dėl didžiųjų.

Nežymės kiek Austrija 
turi užmokėt.

ki

PARYŽIUS, bir. 5. — Finan-

sprendžiama, nepažymės atlygi
nimo sumos. Jas klausimas bus 
paliktas komisijai, kuri išegza- 
nrinuos Austrijos turtą ir nu
spręs sumą ir būdą mokėjimo.

——1 . .I1 1 "—'JMĮJ

vaikus, kuriuos jie paliko na
mie ir kurie len kankinasi ir ny
ksta. Jų pasakojimai apie var
gą Busjoj yra baisus. Klausy
damas jų negali suprasti, ar rei
kia labiau stebėties primiliviais 
reikalavimais kuriais ^Rusijos 
žmonės turi tenkinties, ar nu- 
biednėjžmą kartą buvusios tur
tinga ir žydinčia šalim, kuri ne
gali užganėdinti net paprasčiau
sius žmonių reikalavimus.

šaudo lietuvius komunistus.

rusų belaisviams: ‘‘Kodėl bolše

tavoj? Koks jo tikslas?” Ofici- 
alė propaganda abiejose pusėse 
nenušviečia to dalyko. Lietu-True translatlon filed \vith the post- 

inasier at Chicago, III. June 6, 1919 viai tvirtina, kad tai yra ne kas 
as i e(|iiii('(l h’, the net of Oct. 6, 1917
Austrija gedės tris diehas pro- . |)UO|jnias ’i£ 

testui prieš sutartį.

kitas, kaip imperialistinis už- 
pušės bolševikų.

Bolševikai užginčija, kad jie* ne
siveržia į Lietuvą. Jie užreiškė, 

Zl BICII, bir. 5. — Austrijos j(a(| Įjetuvos komuniistai ka- 
valdžia, kaip pranešama iš Vien- riallja Sll Lietuvos kapitalistais

nulį gedėjimą protestui prieš tai

dėlėj sostinėj, kaip Maskva, su 
jos dešimčia augštų budinkais,

riaiš ir visais ženklais augštos 
civilizacijos.

i’ei blokados |tun nebuvo ang
lių ar aliejaus kurui. Kiekvie
nas pats turėjo susirąsti sau, ka
dangi valdžios kuro porcijos ne
buvo ganėtinos. Buvo kasdieni
niu reginiu matyli proeisijas 
žmonių, turtingų ir biednų, stu
miančių prieš save mažas rogi 
kės ir važiuojant iš miesto jieš-
koti malkų.

Aš mačiau panašias procesi-

kų, o druskos. Laike bolšcviki 
okupacijos. Lietuva pažino ki 
reiškia blokada. Ji b 
be druskos. Kada aš 
tai buvo pirmas sykis 
mėnesių, kad prisiųsta 
tijos druska pasirodė 
lesė. Valstiečiai ir miestelėnai

atvykau 
po kelii

83 žmones žuvo kasykloj
ti

Kaltas kompanijos neatsargumas
83 UŽMUŠTI, 51 SUŽEISTI 
ESKSPLOZIJOJ ANGLIŲ 

KASYKLOJ.

WILKES BARBE, Pa., bir. 5. 
— Vėliausias kompanijos pas- 
kell/mas sako, kad Baltinio re

Zoal Co. eksplozijoj ir gaisre vi

nto saugumo įstatymų.

tūriais kompanijos laužymais į-

O prie įėjimo į tą tunelį yra 
iškaba ant kuriuos didelėmis 
baltomis raidėmis yra užrašyta:

Vakar visas miestelis džiau
gėsi sugrįžimu iš užjūrio savo 
kareivių, Šiandie gi visas mies 
telis apimtas liūdėjimo. Prie 
kasyklos baisus vaizdas. Susi-

klaikų reginį. Net seni, suram-

žiūrėti į sudraskytus lavonus, oWILKESBARBE, Pa., bir. 5
78 angliakasiai žuvo ir 35 su-j vaikai pabėgo iš baimės.

Telaware and Hudson Coal Co. i ba daug lietuvių, tad, beabejo- 
ksplozijoj ir gaisre, pasak ko-' nes, tarpe žuvusiųjų yra ir lie- 
npanijos paskelbimo. 41 lavo- 
ių jau tapo indentifikuota. Ko- kas dar nėra paskelbti, 
■npanijos sąrašas sužeistųjų nū-1 
ra pilnas ir manoma, kad skai
čius sužeistųjų pasieks mažiau-

tuvių. Bet vardai žuvusiųjų kol
Druska buvo dalinama porcijo
mis ir aš mačiau žmones, nuei 
nančius. kiekvienas su penkii 
a rdešimt svaru druskos ant sa- c

vo pečių.
Rusai didi žmonės ar bepročiai?

Reginis davė man gilų supra 
įima kokiuo milžinišku dalvki 
gali būti blokada ir ne vien tai 
'bet kokiuo demoralizuojančiu ii 
žiauriu dalykų ji yra. Atsižvel
giant į visus tuos ken
tėjimus ir visą pasekmė;
to esančia d e m o r a 1 i z a-v
ciją, man sunku pasakyti, kas Ir 
bitui stebina mane pirm i, ak
las, neatlaidus žiaurumas pasau-

Aš pats negalėjau kalbėties su 
’ jokiu Lietuvos komunistų belai
sviu dėl tos paprastos priežas
ties, kad VISI LIETUVOS KO
MUNISTAI YRA SUŠAUDOMI 
ANT VIETOS. Bušai belaisviai, 
matomai labai mažai, ar visai 
nesupranta už ką jie kariauja. 
Tik vienas dalykas yra nusis
tovėjęs jų mintyse — kad vis
kas, kas daroma bolševikų val- 

! džios, yra diktuojama maisto 
situacijos. Jie mano, kad reikia 

True trunslatlon filed wi h the POSl- padaryti susijungimą su Vokie- 
nmster at Chieado, III. June 6. 1919 viltimi kad blokada Bilas • equired by the act of Oct. (>, 1917 , SU

Į sijos bus automatiškai panaikin 
■ I !<)* kada talkininkai panaikįs blo! nlllVllil • kadą ant Vokietijos. Jų viena-

LbIUIUvUV I linia• mintim yra, kad blokada
■ 1 I * I* sulaužyta.
knm|Įn|QTQ| Tečiaus, ant nelaimės, dau- 
ItUIliUIIIUlUI gelis belaisvių žiuri į kampaniją

’ True ’ranslafion filed v Hh fhe post- 
ftnasler at Chicago, 1'1. .hine 6, W‘9 
as re<|iiired h\ the act of Oct. 6. 1917

Turkiu svarsto apie anglų 
valdymą.

tn ikas laipsniškai butų pra
plėstas VVeitern Union .ofisuose 
visoje šalyje. Jis pranašavo, 
kad VVestučn Union linijos nuo 
vieno krašto iki kito nebeveiks! 
už keliu dil iui, v C

l’rue ‘rjinslalion filed it n the pnst- 
nielcr at Clpcngo, 1’1. Jane 6, 1919 
is reąuired hv the act of Oct. 6, 1917

Taikos Kongrese
MAŽASIOS ŠĄLIS GRĄSINA 
PASITRAUKIMU Iš LYGOS.

Kam talkininkai diktuoja kaip 
turi dėties su mažumos 

gyventojais.

PARYŽIUS, bir. 5: — Rumu
nija, CeuhoSlovakija, Jugo-Sla- 
vija, Lenkija, Graikija ir kelc-

sina pasitraukti iš tautų lygos, 
deki parėdymo Austrijos sutar- 
lyj. kuris, kaip jos sako, susiau-

Tas nepatinkamasis skirsnis 
;ut< ikia lygias teises mažumai

tautinės aspiracijos ir teisėj ir 
mažosios šalįs sako, kad tas

aini, kuris parėdo, kad viduri
niai ir naminiai reikalai įvairių

Mažosios valstybės tvirtina

riasi už kįšimąsi j jų vidurinius

teisę ištirti apie japonų žemės 
negalėjimą įsigyti (Kalifornijoj, 
•r juodveidžių balsavimo klausi-

ko atmušti su i kareiviais už
muštais.

Graikai ncaplaikė jokių nuo
stolių. Turkai pasitraukdami reiškia, kad Airija turi būti ap-
uždegė savo kazarmes. , ginta nuo Anglijos imperijos,

'aip smarkiai apdeginti, kad jie 
•iž keliu valandų mirs.

PARYŽIUS, birž. 4. — Pasak 
Athenų žniios, anglų protekto
ratas ant Konstantinopolio yra

pavartoti baisiausį kankinimą 
prieš daugelio nrilionų gyvento
jų, kad sulaužius valią jam ne-

'a, kad 12.) angliakasiai uzmus- 
i ir 60 sužeista.

ši nelaimė, su vienu išėmimu
/ra didžiausia nelaimė šios apie

Nelaimė atsitiko delei 
rijos neatsargumo ir 
nepaisymo įstatymų.

kompa-

susigrūdę mažuose elektra trau-

žudomi liuos, kad turiu tai pasakyti, bet 
tiesa verčia mane. Jie atvirai

antra, keistas ir neišaiškina
mas priešinimas Rusijos žmo
nių, kurie- nors fiziškai ir pro-

vartojamo sprogdinime liuosų-

-------- tim jų stojimo raudonojon ar-
ŽUDO JUOS LIETUVOS ATGA- nrijon ir dalyvavimo kampani-

LEIVIŲ VALDŽIA. : joj yra gavimas nuristo. Paga-

ir būdami be duonos ir alkani, 
kaip visuomet skelbia, kad žino- 
gus ne vien duona gyvena.. Ar 
rusai yra didžiausi žmonės isto-

Vos 200 pėdų pavažiavus tu
neliu pradėjo bireli kibirkštis it 
k k t ros vielos. Kiekvienas su

prato baisų pavojų,. Ret gel-

do paimtus belaisvėn lietuvius- 
komunistus.

Baisus padėjimas rusų.

Chicago Daily Ne\vs (koTes- 
pondentas Lietuvoj, Michael 
Farbmnn praneša iš Kauno se
kamą :

KAUNAS, geg. 28. — Vaigšto 
kokia tai legenda, kad Rusijos 
raudonoji armija yra gerai mai-

lios, ar tas yra tikslu vien raib 
donosios armijos? Ar tas ne
tiesa išdalies ir linkui visų armi
jų centralinės ir rytinės Euro
pos? Geras maistas ir gera mo
kestis yra puikiausiais verbavi
mo agentais..

Sugedimo gelmėse.
Bet ypatingai rusai yra suge-

rruc transtation filed with the post 
tnaster at Chicago, III. Jane 6, l!d! 
js retiuired by the act of Oct. 6,191K

Jis “neranda” pogromų 
Lenkijoj.

WASU1NGTON, bir

sadorius Lenkijoj, pranešė, vals-

tiko baisi eksplozija, kuri, išmė
tė darbininkus iš vagonėlių ii 
nickuriuos net sudraskė į šmo
tus. Ko neužmušė eksplozija 
paskui sunaikino kilęs gaisras 
Tuneliu yra varomas oras ir ki
lusi liepsna oro srovės buvo va
roma tiesiai ant darbininkų, sa
le tunelio sriovena upes. Keli 
ėję šalę vagonėlių darbininkai, 
kuriuos eksplozija neužmušė,

ndžiant iš raudonosios armijos 
belaisvių, kuriuos aš mačiau

neteisinga. Tie žmonės yra dri
skiais rūbuose, mirtinai išbliškę 
ir sudžiovę iš bado. Sunku tin-

gančios, o jų fiziškas silpnumas 
ir nuvargimas yra kraštutinis.

Skurdas didžiausia.

Tie žmonės vargiai gali kal
bėli apie ką-nors kitą, apart mai 
sto. Aš bandžiau prikalbinti 
juos pasakyti man apie politinę 
situaciją Rusijoj ir formas kul
tūrinio gyvenimo po bolševikų 
valdžia, bet veltui. Jie nežino 
ir nepaiso. Jie kalba tik apie sa

raudonoji armija ir žmonės ta
po įstumti bado. Leikite man 
duoti pavyzdį. Dezertyras iš 
raudonosios armijos, kurį aš su
sitikau Lietuvoj, prisipažino 
man, kad jis yra tvirtu monor- 
chistu ir kad prisidėjo prie bol-

parubežines žemes. Lietuvos 
nepriklausomybė, jis manė buvo 
pasekme Vokietijos intrigų. A-

džiausią neapykanta, Ir jis ren
gėsi pasiūlyti savo kardą Lietu
vos armijai, kurią jis tikėjos pir
miau sumušti ir sunaikinti. Tai 
buvo ciniškas ir galbūt krąštuti- 
nybinis atsitikimas, bet jis pa
rodo, ką badas gali padaryti, 
Kas blogiau, jis rodo, kaip visiš-, 
ka yra Rusijos demoralizacija.

vo badą, apie savo skurdą, apie kuriuos aš susitikau, paeina iš 
a.’ Urki 11 <» IziU’ic ui'lllėiil i knvn i i Taiškorbutą, kuris siaučia raudono- Pskovo gubernijos. Jų pasako

jos už- sios armijos eilėse ir jų gimti- jinuri apie badą ir skurdą visai 
iriuose kaimuose. Jie nuolatos lygus pasakojimams pabėgėlių 
mini savo tėvus, savo pačias ir iš Maskvos ir centralinės Rusi-

negavo “pranešimų apie žiauru
mus, papildytus prieš žydus Len 
rijoj, Galicijoj ir Lietuvoj, išė
mus atsitikimus Pinske ir Vil
niuje.”

išsigelbejo nuo ugnies.

SUĖMĖ 150 ĮTARIAM..
ŽMONIŲ.

išneštų lavonų ir sužeistų dar 
degė ir žmonės ir lauke pilė van
deniu ir gesino degančiuosius. 
Daugelis tų, kurie dar nenumirė

gų, valkatų ir įtariamo budo 
žmonių tapo suareštuota užva-

<i Mooney’o detektyvai medžio-

ro ponamį suvarė daugiau kaip
S0 vyrų, kur vietos yra apie 10

turėjo stovėti stati ant kojų

NAUJIENŲ PIKNIKAS birž. 8, 
CHEBNAUSKO darže, 

LOYN, ILL.

imirs. Išsigelbėjusieji upėlyj sa- 
’ko, kad tie, kurie nebuvo užmu
šti eksplozijoj liko sunaikinti 
ugnies ir stokos oro.

sunaikinti ir sudraskyti, kad jų 
pažinti nebegalima.

Eksplozija yra priežastim ko
mpanijos neatsargumo ir nepai
symo įstatymų. įstatymais yra

gogeliuose sprogstąmąją mede- 
gą kartu su žmonėmis. Bet gi 
buvo gabenama kartu apie 12 
bačkučių parako. Visi darbinin
kai tai pripažįsta, bet jie sako,
kad jie jau apsiprato su nuola- si 8:22 vai.

5,100 ŽUVO VULKANO IŠSI
VERŽIME.

—..... 1.
HA AG A, birž. 4. — Javos Ke- 

diri dislrikto general guberna
torius praneša, kad 5,100 žmo
nių žuvo nesenai atsitikusiame 
Kalut vulkano išsiveržime.

(Pirmos žinios apie tą išsi
veržima sakė, kad žuvo 15,(MM) 
onoiuų. Tiek daug žmonių ne
buvo Javoj nuo J883 m. kada 
kelių vulkanų išsiveržime suvo

Kunigas negali būti krikščioniu.

DETROIT, Mieli. — Kun. I. 
Paul Taylor norėjo būti tikru 
krikščioniu ir kartu geru kuni
gu, bet atrado, kad tie du daly
kai yra nesutaikomi. Po kelių

sisakė nuo parapijos ir kunigys
tes, kad likus tikru krikščioniu, 
kuo jis negalėjo būti būdamas 

kunigu. .Jis savo atsisakymo 
laiške rašo: “Aš noriu gyventi 
krikščionio gyvenimu įr tą aš

350,000 už skridimą Australijon

mas H. Incc, krutamųjų paveik-

paskiria $50.000 skridimui iš

Kas pirmas nuskris į Australi
ją gaus $35,000. Kas pirmesnis 
bandys ^skristi, bet pasieks tik 
Hawaii salas, gaus $10,000. Jei

skristi, gaus $5,000.

$.31,600,000 Agrikultūros reika
lams.

WASHINGT0N, Dc., birž. 4. 
— Atstovų Lutas priėmė bilių, 
kuriuo skiriama 31,600,000 do
lerių agrikultūros reikalams. Di
lius nuėjo senatan. Sumanymas, 
kad prie $1,500,(MM) kredito ūkio

dėta dar $1,000,000, tapo atmes
ta.

ORAS.

Išdalies apsiniaukę šiandie, 
galbūt lietus; ryto giedra; nedi
dele permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:15 vai., leidžia-
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HJ I JIIKAS 8 Birželio, 1919
CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILLINOIS

PASARGA: — Važiuokite iš visų dalių miesto iki 22-tros 
gatvės; 22-ros karais iki 48 Avė- Iš ten Lyons karais iki 

daržui. ■ J ii^8UI
AUTOMOBILIAIS: — Geras kelias važiuoti 22-ra iki 

Austin Blvd., pasisukite į žirnius iki 12-tai, 12-ta iki Forest 
Park, daugiau sukitės į pietus ant Desplaines Avė. iki Lyons 
Station, sukitės į rytus iki daržui.

Pradžia 9 vai. rytą. Iki vėlo vakaro.

Bus gražus programas. Dalyvaus pirmeiviški chorai.

Kalbės geriausi kalbėtojai. Fotografas P. Kundrotas ims pa-

veikslus. Užkviečiame visus Naujienų skaitytojus ir rčmė-

jus. Turėsite progos pasilinksminti

Kviečiame visus KOMITETAS.

ATVDA

LIETUVIAM!
Chisugos tautiečiams, tai yra 

mes tvėrimu naują tautišką para 
piją po vardu švento Juozapo, 
arba darbininkų dvasios, kuri 
priklausys visuomenei, liet ne 
vienai ypatai, arba dviem ypa- 
toms.
Taigi mieli broliai ir sesules 

kviečiame visus nuoširdžiai ant 
to didelio

Mitingo ir 
Prakalbų

S u b a t o j c

Birželio 7 d., 1919
7:30 vai. vakare.

po numeriu
2301 W. 22nd Pl.ace 
kanip. Oakley Avė.

Kviečia visus atsilankyti 
Koniilefeii Tr^kun.

J. A. BUKAUSKAS.

A. G-us.

Agota.
Pasakojimas.

. (Tąsa).

Paprasti Dabar Inpročiai.

Užkietėjimas Praėjo.

— Agočiuk, pašerk šunis! — 
sakydavo eidama gult Duzgiene.

—Gerai? — atsakydavo Ago- 
| ta. — Tu jau gulkis, o aš apčiu- 
' rėšiu viską.

Duzgis atsiklaupęs garsiai po
teriauja, o Agota nušluosto sta
lą, plauna šiurkštus, pašeria čiul
pą su Margiu ir viską užbaigu
si klaupiasi poteriaut. Poteriau
ja gana ilgai, nes kunigėliai bu
vo įrašę į visokias “brostvas,” 
bepoteriaudania kitą sykį ir už
miega net, tai ir aslą, pabaigus 
poteriaut, užmiršta pabučiuot. 
Išbudus iš poteriu griūva tan
kiausia be jokio priegalvio ant 
ilgo gryno suolo ir miega kol 
trečias gaidys neužgiedos. Se
nis Duzgys anksti keldavosi: 
trecias gaidys, būdavo užgiedos, 
ir jis jau gyvas; eina tai arklius 
pašertų, tai kultų su broliu, ar
ba važiuoja į girią. Nepramie
godavo ir Duzgiene, ir ji sykiu 
su vyru keldavo, bet pirmiaus 
turėdapo kelt Agota, dėlto iš
girdusi gaidį giedant, Duzgiene, 
būdavo, jau šaukia. ,

—Agočiuk, Agočiuk, kelkis! 
uždegk balaną!

Agota greitai pašoka, persi
žegnoja, uždega žiburį sumeta 
kelia tą poterių ir tuoj stveriasi 
už darbo. Abidvi su Duzgiene 
gamina pusryčius, apžiūrėjusios 
grįčią ir gyvulius po pusryčių, 
sėdasi už ratelio ir verpia, kol 
neateina laikas pietus gamini, 
paskui vėlei kiaules pasišert, ap
žiūrėt, jas į dangtį suvarinėt,— 
ir kaip bematant diena pereina 
ir vakaras užstoja. Paskui vėl 
tu bėgk bulvių rinkt, jas skusti, 
krosnį užsikurk, išvirk, ir visus 
pavalgydyk, o da po vakarienei 
labai tankiai likdavo abidvi su 
Duzgiene vakaraut, kad grei
čiaus viską suverpt. Per visą 
dieną ant kojų, ir ant kojų: 
liuosos valandėles neprisesi ir 
neatsilsėsi jau, taip, baisiai pa
vargsti ir nusičiunki, kad rodos, 
žmogus griūtum ant vietos ir 

Sis žmogus sirgo per du metu — 
sako kaip jis pagijo.

Aš bandžiau daug dalyką nuo už- 
kirlvjimo, bet tik vienas Laxcarin 
mane išgydė. Aš dabar vartoju tik 
antrą dėžute ir tik visai po mažai jo 
vartoju. Mano viduriai veikia pa
prastai kas rytas, kuomet jie ne
veikė per daug metą.

Rodos aš iš nauji) atgijau tiek il
gai sirgęs. Aš rekomendavau Lasea- 
rin dviems savo draugams ir abu. 
suko kad tai yra geriausia gyduolėj 
kokią jie kuomet girdėjo.”

Užkietėjimas nusilpnina žarną 
n uskulus. Laxcarin yra tikra atitai
symui gyduolė. Lancurin yra primi
nus atitaisymui vaistas. Ji sugrąži
na sveiką natūrali žarną veikimą, 
prašalindama visus kitus vaistus. Ji 
padidina apetitą ir greitai atitaiso 
virškinimo organus. Kaipo atbuda- 
volojiM kūno ir stiprumo ji suteikia 
daug stebėtiną pasekmių. Užsisenė- 
jęs vidurių keblumas ir užkietėji
mas liko greitai prašalinti — pap
rastai į vieną dieną.

Nežiūrint kaip teU ne birtų jąs ver
čiami esate pamėginti Laxcarin. Ti
kras stebėtinas vaistas silpnai ser
gantiems vaikams.

Ganėtinai šešių dėžučių pačiuose 
svarbiuose atsitikimuose pilnam gy
dymui penki doleriai, viena dėžutė 
vienas doleris. Aptiekose neparduo
dama. Lnsearin Products Co., Dept. 
L—2. Pittsburgh, Pa.

(Apgars.)

MILŽINIŠKAS

' MIKAS
— Rengia —

LIETUVIU AMERIKOS UKESV KLIUDĄS 
iš East Chicago, Ind.

SUBATOJE,

7 d. Birželio-June, 1919
Kovalskio Darže, 

West Hammond, III.

užmigtum, o da čia ne viskas, 
tai du šunes palakyt, tai pote
riai...

Nors ir buvo jai sunku, bet 
vis už mergą lengvinus jai tar
naut, negu kiaules ganyt. Mat 
mergai ir alga jau didesnė, be
veik triguba, net 8 rubliai į me
tus, o piemene būdama vos 3 
gaudavo ir jei da, būdavo, bu
lvių Šėpelį pasodina, tai labai 
būdavo gera alga!... Sunku bu
vo ir dėlto, kad visą savo uždar
bį prisieidavo atiduot paliegu
siam senam tėvui, kad pramistu. 
Visur buvo vargas, vargas, var
gas!,..

Agota buvo da jauna mergai
tė, vos septynioliką mokų baigė, 
liet darbo, nors jis butų sun
kiausias, nesibijodavo. Išeis, 
būdavo, vasarą pas rugius: jau 
su jaja labai reta susilygint ga
lėdavo, ir gero kirtiko reikėda
vo, kad su varpomis per kulnis 
nekapotų ir “tabako neprašytų,” 
o dirbti pasilenkus reikėdavo 16 
—18 valandų. Saulė nemiela- 
širdingai degina: kitą syk net 
žalia akyse pasidaro, raudoni 
sukulini eina kuliony galvoj 
stuksi, rodos, kas kūjais į jų 
duoda; prakaitas per visą bėga, 
tarytum iš vandens iššokus... 
Nežiūrint j toki baisiai sunkę 
darbą ir nuilsimą, Agota niekad 
nenuliusdavo ir visuomet pirmu 
line būdavo užtraukia: “Valioj 
dalgelė”... Paskui ją nustveria 
kili ir skamba Nemuno krantai, 
ir žalioj girioj atsimuša sunkus, 
be galo liūdnas aidas dainos ir 
sunkiai, tarytum sudejavęs žųs- 
ta pamažu, tyliai, maloniai, 
tarytum apverkdamas kieno tai 
sunkų žuvinių. Matyt, baisus 
nuilsimas dirbančių, kaip veid- 
rodyj, atsimuša dainoj...

Jinai buvo jauna ir graži, o 
mėlynos akįs, baltai raudoni, 
kaip obuolys, skruostai, geltoni, 
kaip linų vakiknai, plaukai, lie
sus, gražus liemuo, mandri ei
sena, pritraukdavo prie savęs 
kaimynų vaikinus, ir tie lankiai 
kaip bitės apie motinėlę, suk
davosi apie jų, bet jinai griežtai 
visiems atsakydavo ir arti prie 
savęs neprisileisdavo: visiems ji 
išrodė, kaip rožė su badikliais, 
neprieinama; tik vienų mėlyna
kį jinai karštai ir tikrai pamylė
jo, bet las vaikinas apie jos mei

Pradžia 3 va!. i>o pietų, trauksis iki 12 v. nakties. 
Inžanga 50c. porai.

Gerbiamieji ir Gerbiamosios! Nepraleiskite 
to Pikniko, nes Piknikas yra rengiamas kuopai- 
klausiame darže, kur kve plauti medžiai žaliuoja 
ant tyro oro, kur linksmai įnikti praleisit prie pui
kios muzikos, kur gulėsit smagiai pasišokti, lie
tuvių ir anglų šokių.

Kviečiame be skirtumo, jaunus ir senus, vi
sus kas tik galit atsilankyti.

Kviečia vislus KOMITETAS.

PASTABA: Važiuodami iš East Chicagos, iš 
Imt. liarbor imkit East Hammond karus, važiuo
kit iki Ogden St. paskui eikit į \Vest iki Burnham 
Avė., paskui eikit į South ir prieisit daržų. Iš Ga- 
ry ir Tollcston, iš Chicago, iš So. Chicago, iš Whi- 
ting, imkit Hammond karus ir važiuokit i llain- 
mond, paskui imkit East Hammond karus ir va
žiuokit iki Ogden St., paskui eikit į West iki 
Burnham Avė., paskui eikit i South ir prieisit 
daržų.

lę nepatyrė: maudydamas ūki
ninko arklius Nemune prigėrė. 
Po tokiai nelaimingai meilės 
pradžiai; Agota pati sau prisie
kė kito nemylėt, ir už vyro ne
tekėt, ką ir išpildė.

Nors sunkus buvo darbai tiek 
vasarą, tiek žiemą, vienok lai
kas greitai bėgo ir metai už me
lų ji vis likdavo ant vietos pas 
Duzgius. Pagalios ji apsiprato 
su visa Dūzgiu šeimyna ir taip, 
būdavo, viską dirbo ir dirbo, 
kaip sau. Alga keliais rubliais 
jai buvo pakelta, o aplinkui ne
daugiau mokėdavo, dėlto apsi
prato ir likdavo visuomet ant 
vietos. Apsiprato jinai ir su 
Duzgienes vaikais, kurių jau bu
vo keliūtas; ji juos nešiodavo, 
penėdavo, apžiūrėdavo, ir taip 
apsieidavo su jais, tarytum, jos 
pačios vaikai buvo.

Duzgiai iš pusės su žydais pra 
dėjo pirkt girias. Tai jau buvo 
baudžiavų panaikinus. Pirkimas 
girios pradėjo sektis: patįs iš
kerta, palįs išveža, dėlto vis šis 
tas likdavo, o paskui ėmė sam
dytiems į pagalbą; o kas svarbiau
sia, tai gyventi ttbii labai didelėj 
meilėj ir santaikoj; net aplinki
niai kaimynai laikė juos už pa
vyzdį broliškos nutilęs.

Pas Duzgius, ypač rudenį ir 
pavasarį pradėjo tankiai lanky- 
ties pirkliai — žydeliai. Tan
kiausia apsilankydavo vienas se
nas žydas, vardu Rozentalis; ji
sai tankiai nakvodavo ir kilų 
syk net po kelias dienas prasėdė
davo. Jisai ir virdulį Dūzgimus 
nupirko. Agota išpradžios ne
mokėjo su juo apsieit: kur deda 
anglis, jinai pripylė vandenio, iš 
ko visi juokėsi, ir Rozentalis net 
kvaila pavadino, bet paskui iš
moko greit jį užkaist ir užvirt, 
už ką kas sykis gaudavo lai auk
sinų, lai keturesdešimlį; iš to 
buvo geras pelnas ir tankiausia 
už tuos pinigus nusipirkdavo 
skalike. Tėvas, mat jau senai 
pasimirė, kilų reikalų nebuvo, o 
algos pinigai kasinėtai likdavo 
Duzgiuos.

Duzgiai pradėjo leisti savo du 
vaiku į mokslus ir kuomet paau
go, ir vienas pabaigė keturias 
klesas, o kitas penkias, abudu 
susodino į ilgas, pilnas šiaudų 
ir pašaro kripes ir nuvežė į se
minariją. Vyresnysis, vardu 
Jonas, greit pametė seminarijų 
ir vėlei gerai pasimokinęs, pas
tojo į gimnaziją, nežinant nė 
tėvams, nė dėdei Duzgiui. Duz
giai labai geide, kad abudu jų 
sūnus pasiliktų kunigais. Kokia 
tai butų didelė garbė nuo kaimy
nų visai Dūzgiu giminei! Ar tai 
tau juokai: du sūnus ir abudu ku 
nigai! To-pat norėjo ir Agota su 
dėde Juozu Duzgiu. Taigi kada 
Duzgutis pametė seminariją ir 
pastojo paskui į gimnaziją, Duz
giai labai nulindo ir supyko ant 
Jono. Ypač labai supyko Jono 
dėdė Juozas Duzgys. Ne išgero, 
sykį susirinkus kaimynams ant 
žėlamišių, Juozas Duzgys labai 
supykęs išsitarė:

— Nenorėjo būt geru žmo
gum, tegul sau žinosi dabar!... 
Tegul valkiojas kaip šuva po

Puikus Balius
Parengė

Laisvės Mylėtojų Vyrų ir Moterų Dr-tė 

Nedėliojo

Birželio 8, 1919
SLOVAKŲ SVETAINĖJE 

Prie Aurora Avė. ir Henkys Avė.

Inžnaga vyrams 25c; merginoms dykai

Prasidės 1 vai. po pietų ir trauksis iki Vėly
bos nakties.

svietą, kad geros duonos nenor 
valgyt, pinigų daugiau ant mok
slo negaus, tegul ir nelaukia, 
nors badu tegul stimpa!... Vis- 
tiek!...

Nors gaila buvo tėvui, kad jo 
sūnūs Jonas pametė seminariją, 
bet kiblaus buvo jam gaila sū
naus, dėlto niekam nežinant 
(tai pirmą syk jam prisėjo slėpt 
nuo savo brolio Juozo, nuo ku
rio pirmiaus niekad nieko ne
slėpdavo), skolint pinigus nuo 
kilų ir siųst sunui Jonui.'- Vie
nok siųsdamas manydavo sau, 
rasi Jonas pabaigęs gimnaziją 
vėlei sugrįš į seminarijų ir da 
ko gero gali vyskupu palikti. Ta 
pati mintis užeidavo ir Jono dė
dei Juozui Duzgiui. Bet tai tuš
čias buvo jų svajojimas: Jonas, 
pabaigęs gimnaziją, griežtai at
sisakė važiuot seminarijon ir 
sulaukęs rudenio pasakė, kad 
važiuoja į Maskvos universitetų 
ant daktaro niokyties. Visi na
miškiai perpyko, ir vėlei pasi
kėlė namuose pekla. Paprašius 
Jonui pinigų kelionei, jo dėdė 
Juozas da labiaus supyko ir net 
pajuodęs iš piktumo pasakė:

— Pas mane nėra pinigų, kad 
mokylumeis ant šunlupikų!.. . 
Jei butuni norėjęs būt žmogum, 
tai butų ir pinigų!... — Trenkė 
duris ir išbėgo laukan. Jonas 
dėstė daiktus; molina, sėdėda
ma už stalo, pasirėmus ant al
kūnės, verkė; Agota, po senovei 
da tarnaudama vis pas Duzgius, 
rinko pinigus ir kasinėtai algos I
neimdavo; tik sykį broliui grį
čią pusėjus statyt, jinai paskoli
no jam 80 rublių, o kiti visi pi
nigai (apie 60 rublių) buvo pas 
Duzgius. Nors ir jai gaila buvo, 
kad Jonas nevažiuoja į semina
rija, bet vienok atėjusi pas Jo
no dėdę taip pasakė:

—Kiek yra mano uždirbtų per 
visą amžį pinigų, atiduok juos 
Jonui, tegul jisai važiuoja kur 
nori ir mokinasi ant ko tik nori, 
o pabaigęs atiduos — tai bus 
gerai, o jei ne, tai man Dievas 
užmokės!...

Išgirdęs taip kalbant Agotą, 
dėdė Juozas taip supyko ant jos, 
kad nieko iš piktumo nesakyda
mas, išėjo laukan ir po kai-ktt- 
rio laiko sugrįžęs trenkė pini
gus ant stalo ir dantis sukandęs 
pasakė:

—Pūskit!... £skit!, nors ka- 
žinką!... Pasikarkit su jais!...

—Vienok svetimų pinigų nc- 
drįsai užlaikyt, — atsakė Ago
ta, stovėdama netoli stalo ir žiu 
rėdama, kaip pora baltų sidabri
nių apskritų rublių atsimušė į 
stalą, pašoko į viršų, ir tartum »i i .« * ftb
dėdės Juozo išigandę, leidosi 
bėgkt žemėn, bet Agota greit 
juos pagavo ir delnu prispaudė 
prie stalo. Agota paėmė skaityt 
pinigus, o dėde Juozas atsigrį
žęs išėjo laukan ir smarkiai su
trenkė duris. . Agota perskai
čius pinigus padavė Jonui. Il
gai Jonas nenorėjo initie sun
kiai uždirbtų Agotos pinigėlių, 
bet galų gale, prašant pačiai A- 
gotai, suliko paimt ir suktais pi
nigais išvažiavo universitetan. 
Iš piktumo ir gailesčio Juozas 
Duzgys net apsirgo.

(Bus daugiau).

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJIENOS 

1739 So. Ilalsted Street
Cliicago, 111.

TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Marąsse 
Vertė V. A. Juristas.

Naudinga knygele ypatingai norintiems tu- 
sipažinti su įvairiomis legališkor.iis teito
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiuntiniu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III. I

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės. Ne
pamirškite atsilankyti kuoskaillingiausiai 

į šį balių, nes svetainė šalę miesto ant pui
kios žolės kur nuvargęs nuo sunkių darbų 
galės pasivolioti ant pievelės. Nepamirškite 
seni ir jauni kas tik galit šokti. Kviečiame ir 
iš apielinkės miestelių atsilankyti.

Užprašo visus KOMITETAS.

P. S. Važiuojant į balių Chicagos karai 
nuveža iki svetainės durų. Važiuojant High 
Slr. karais, važiuokite iki sustos, o išlipę ei
kite 2 bloku į vakarus, paskui 3 blokus į 
šiaurę ir rasite svetainę.

IŠKILMINGAS

Piknikas
Su dovanomis ir prakalbomis 

laikrodėlio, plunksnos 
ir laikraščio

Parengtas
Draugystės Lietuvos Mylėtojų

Ned., Birželio-June 8, 1919.

BLINSTRUPO DARŽE
Leafy Grove. Willow Springs,III

Pradžia 9 vai. ryte ..
Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus lęimskaillin- 
giausiai atsilankyti, kaip tai: 

jaunus, senus, mažus ir didelius 
į šį iškilmingą PIKNIKĄ dvi pa
silinksminimo ir pasivaikščioji
mo po gražaus miško, lygias pie 
vas, katrie atsilankysite į virš- 
minėlą PIKNIKĄ, busite pilnai 
užganėdinti, nes muzikė bus No. 
1. Chicagos Benas.

Kviečia vius KOMITETAS.

PASARGA: — Archer Cicero 
karais iki sustos, o iš ten paimki 
te Jolict karus, kurie davės iki 
daržo.
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“Pajieškojimų Žurnalas”
Pajieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai . 
Vaikinams merginas, merginoms vaikinus. Visiems pajieŠkojimai 
kainuoja tik Si.00. Merginoms pajieškojimai vaikinų UŽ DYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa paoMkinaiiti straipsniai, ypač iš Šei
myniško g> veninio ir meilės; apščiai puikių juokų. Siuskite pa- 
jieškojimus tuojaus. Žurnalo kaina metams 81, viena kopija iOc. 
Reikalaukite platesnių intormaeijų, prisiusdami 3c štampų. Adresas:

A D V. JOURNAL
Room 209 • 210 Temple ( ourt Building. Chicago, III.-

(KORESPONDENCIJOS
---------------------- ---------------------------- g—

BLANFORD, IND.

Iš socialistu veikimo.

kai- 
tuk- 
ran-

Atidarykite patikėjimo T:;upykite L. Klein 
Stenipas.

Blanfordas — tai mažas 
mėlis, turintis apie trejetų 
Staučių gyventojų. Daug 
i'asi svetimšalių. Pirmų 
užima italai, jų rbai ir slov 
Jų tarpe randasi apie dvide-

vuoja. Ji turi savo svetainę, 
knygyną ir skaityklą.

Oras šiltas, todėl vasarna
miai ir miškai bei ežerų pa
krantės perpyldyti žmonėmis. 
Šventadieniais Muskegano apie- 
linkės daro malonų įspūdį. O la
biausiai kuomet atsilankai tarp 
augštų smiltynų kalnų, apaugu-

SUBATOS VAKARA ATI) A R IKI 9:15 vai. vak.

Pirkinis Žemiau Kainos

143 Šilku--Pamušti Siutai
Reikalavome šiame sezone. $16.75

J uv

vieniu.C

Vyriausias darbininkų užsiė
mimas
čia nemažai, tik bėda, kad šiuo 
tarpu labai sumažėjo darbai. 
Dirbama lik po tris dienas sa-

j sikasli tokiuo brangenybių lai-

Kalbant apie lietuvius, tai jie

Kiek jausmingų dainų ir verkš
lenančio smuiko raudų!

Geistina, kad čionai (langiaus 
jaunimo atvažiuotų ir a|>sigy-

I. K. Matchulis.

Liet Soc. Jaun. Lygos 
Reikalu.

i ir tamsiai maišyti, puikiai pasiu

Šių siutų dirbėjai žiuri pirmyn 
—- jie mato sekantį rudenį iš tolo.

Jie žino, kad šis pavasarinis 
sezonas pasibaigė, ir kad jam yra 
geras biznis užlaikyti gerus siu
tus sankrovoje, kurie gali būt

gužės 11 dienų buvo laikytas su
sirinkimas vietinės anglų soci
alistų kuopos, kuriai ir lietu
viai priklauso. Bet lietuviui 
pradėjo nerimauti, kad j susi
rinkimus atsilanko viso tik vii'-

kalba. Todclei lietuviai nuta
rė atsiskirti ir sutverti lietuviu « 

] socialistų kuopų, kas ir buvę

LSJI

Audnnai yra — so keturiolika narių. Tikimės 
j !<;<<! noiižiljęio visi vietos liotn- 

viai priklausys liet. soc. kuopai.
' v « . . . • ■ .. _ .v

' sekretoriaus numerį 269.

mų I ir II 
Befer. I.

Kn. už
Befer. 
t už 

20

II.
• v prieš.

Viso
l)—

1 Viso 21

linės, LSJL. narių. Taigi refe
rendumu I tapo nutarta: suor
ganizuoti centą. Tokiu būdu

mojo komiteto ir sekretoriaus. 
Nominacijų blankas jau išsiun
tinėjau, jeigu kurios kuopos sek-

100% 
Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

PIGI KA«NA %
sykiu su didele kokybe pa-skatin, 
s jus anksti atsilan-kyti.

mio 32 iki 40 miera per krutinę, 
liemeniniai modeliai, per pus ar-

Stokite į e’lę, vyrai!

Šiaudiniais Skrybeliais 
Laikas

Pasiliuosuokite nuo seno-i skrybėlės, meskite šalin 
veilokinę. Kikite 
šiaudinė yra svarbiausia, 
nauti.
PLIKIS SENNIT IR MINKŠ
TAIS KRAŠTAIS SKRYBĖLĖS
— importuoto arba virtinio 

darbo, naujos spalvos su pui
kiu kaspinu aplink, Kero pa
mušalo, prisiūta su Bon Ton 
nuo nraknito.

ykiu su tūkstančiais kitų, 
mes galime jums

Nauja

IR LEG-HANGKOK, PANAMA
IIORN SKRYBĖLĖS

— Kuopos narys.

WAUKEGAN, ILK

Sukaktuviu vakaras.c

čiojimų paminėjimui savo de 
šimties metų gyvavimo sukak

Dideliu atsidėjimu rengtas 
prie šito apvaikščiojimo, vi 
dėlto pasekmės nebuvo tokio

1 kaip kad tikėtasi. Bengėjai bu

vuojančius VVaukegane Sociali

Pasisekimo tikėtasi dar i’

3.00 ■— 4.00 
ir 5.00

nupi iii, ballyti ir ncbultyti, 
su puikiu aplink kaspinu, visų 
populiarių spalvų ir išveizdu.

500 — 6.00 
ir 8.00

pusė socialistų namu’ 
LSS apsigynimo fondui

jos mielai sutf'ko dalyviui t, ( 
kitos net paaukojo po keliate

Vyrų šilkines surišamos kaklar.
Didelės plačiu galu, didelis pasirinkimas įvairių šil
kiniu spalvų, labai specialu kaina 60c

ir dideles čerevykų vertes
iiai išrodo čeverykai vyrams, pasiūti ant anglis

ros, labai tvirtos skuros puspadžiai, pora. $5

’žai jų teatsilankė į musų vaka 
! rą... Tik vieni draugai fina 
teikėsi atsilankyti. Ju ir chorai V
dalyvavo; šauniai padainavo ke 
lėtą puikių dainelių. Beje, bu 

i vo ir prakalba. Kalbėjo d. K ra 
zyks, iš Mihvaukee, Wis. Trinu 
pai, bet aiškiai nupiešė stov 

'šiandienines draugijos. Kulbe 
jo angliškai. Jam užbaigų 
kalbėjo A. Bimba — lietuviškai

Dr. A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. VYnuhingloe Si., Marnball I leld Annt>x, I?* fliofas. Suite 1827
Phone Central 3362. Valandos? ji) iki 12 rvte

1739 So. Halated St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare ) 

Rezidencijos telefonas VVeat 6126

mažai publikos, bet tam buv< 
priežasčių, rasi netaipjau svar 

’ biu — apie ką čia neišpuola 
kalbėti. Viena, tą dieną buve 
labai šalta, antra, tą pačią die
ną buvo surengta ir daugiai 
įvairių pramogų - piknikų ir tl

Abejotina, ar rengėjai tu 
cino. — J. M.

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė.

RVSSfAN 
TURKISH

MUSKEGON, MICH.
Sulaukus šiltų pavasario die 

nu miestelin pradeda atsilanky 
ti daugiau svečių.

Darbai čionai dina labai ge- 
' rai ir uždarbiai žymiai padidėji

TTH S

LSS. 216-ta kuopa < gerai gy

pas mane, o aš prisiųsiu.
Bef. II kas dvi įsteigimo prie 

LSJL. Literatūros Fondo didžiu
ma balsų (21 prieš 41) likosi 
atmesta. — J. J. Čeponis,

3321 So. Lowe Avė.,

Jrganizuojant naujas Lygos 
kuopas

Pastaruoju laiku jaunuomenė

I. L. kuopas. Nesenai gavau 
aiškų nuo vieno draugo iš 
hooklyno, kuriame jis prašo 
nformaoijų ir žada suorgani-

nijau laikraščiuose, kad Det
roite ir Bostone jau apie porą 
nenešiu atgal susiorganizavo 
.ygos kuopos. Bet iki šiol nė iš 
Detroito nė iš Bostono niekas 
tesikreipė į mane. Tokiu bildu

i Lygos reikaluose. Nors jau 
celeta sykiu esu pranešęs
‘Janu. Sk.

)(*t matomai tūli draugai to ne-

ieša apie suorganizavimą tų 
unijų kuopų. Todėl dar kartą 
iranešu, kad dabar, kol da cen- 
ro neturime yra nutarta suor
ganizuoti ir jau prasidėjo no
minacijos centro valdybos, tai 
visų dalykų tvarkymu užsiima 
Lygos 1-ma kuopa. O ji pavedė 
.nan dirbti tij darbą tolei, kol iš 
.irinksūme centro valdybą. Tad 
irganizuodanii Lygos kuopas ir 
loredand gai^t infoirmadijų, 
kreipkitės į mane, o aš paskirs
iu! numerį. Nes kitaip f 
vykti nesusipratimai. Pa 
dui, gali susiorganizuoti

ios kelintas numeris

net 
neži-

J. J. Čeponis, 
3321 So. Lowe Avė

EXPRESINIAI DARBININKAI
GAUNA UŽSILIKUSIĄ 

MOKESTI.
Chicagos distrikto American 

laihvay Ekspreso darbini inkai, 
kaitliuje 7,500, gauna užsiliku- 
ios mokesties už keturis įnė- 
Ksius; kiekvienam pripuola

Klausykit, Žmones
Kiekvienas išdirbėjas cigaretu mano kad tyras 

Turkiškas yra Švelniausias ir Geriausias cigaretams
Kodėl, tuokart, yra kita kokia rūšis kuomet nors 

vartota? Tiktai numažinimui išlaidy.
Štai kodėl “pakelis” cigaretu yra užtektinai kiek- 

ybeje-bet taip “Skirtinga” kokybėje.
Helmar yra 100$ tyras Turkiškas-ir Augštos Rūšies

Išdirbėjai augščiausios rųšies turkiš
kų ir egiptiškų cigaretu aviete.

©uality - Supert oi _
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1739 SO. HALSTED ST^ 
CHICAGO. ILLINOIS

Talapkoaa Caaal liti

Naujienos eina kasdiena, ii&kiriant 
nedeldienins. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Ghi sagoje — pačta:
Metras..................................Irt.nn
Pusei meto................... 3.50
Trims menesiams ............. l.*to
Dviem mėnesiam .................  1.45
Vienam mėnesiui .................  75

Chicagoje — per netiotojuai
Viena kopija ................... • « ..02
Savaitei .............................. 12
Mėnesiui ........................................ 50

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
paftu:

Metrai.......................................... 88.00
Pusei meto ........................... 1.00
Trims mėnesiams ................... 1.85
Dviem mėnesiam ................... 1.25
Vienam mėnesiui ..........................85

Pinigus reikia siųst Pačto Mouey 
Orderiu, kartu sn užsakymu. .

True translation filed \vilh the post- 
mastei* at Chicago, III. Juno (>, 191H 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Moterų teises 
politikoj.

Galų-galc Suv. Valstijų scna-
tas pripažino moterims lygias 
teises politikoj su vyrais. Atsto
vų namas jau buvo pripažinęs 
tai seniau, bet atgaleiviškas se
natas vis spyrėsi, kad neduot 
moterims lygių politinių teisių. 
Tečiaus da nereiškia, kad jau 
taip ir bus: reikės da, kad du 
trečdaliai visų valstijų patvirtin
tų kongreso nutarimų. Mano
ma yra, kad ims apie du metu, 
kol įvyks ta ratifikacija ir kol 
moters galės vaduotis lygiomis 
teisėmis. Gali išeiti, kad neat
siras reikalingo valstijų skait- 
liaus stovėt už moterų teises, 
tuomet kongreso tarimas nu
puls. Tečiaus yra vilties, kad 
atsiras.

Reikia pastebėti, kad inlciati- 
vos ir referendumo buvimas se
nai butų išrišęs šį klausimų tei
singai, labiau demokratiškai ir 
greitai, negu senatas ir atstovų 
butas. Dabar juk irgi ne vals
tijų gyventojai riš klausimų, ar 
patvirtinti kongreso tarimų, o 
valstijų kongresai, kurie susi
deda netoli išimtinai iš reakcio
nierių ir buržuazijos pasiunti- 
ni*»r Jeigu tie valstijų kongre
sai butų buvę demokratijos at
stovai, visos valstijos butų at
skirai turėjusios moterims ly
gias politines teises Taip nėra. 
Vos tik keleto j valstijų mote
rims buvo duota balsavimo tei
sės ir tankiausiai su aprubežia- 
vimais.

Moters sudaro didžiąją gy
ventojų dalį Amerikoj ir jos 
pčr amžius neturėjo teisės da
lyvauti sprendime apie šalies į- 
statymus ir šalies įstaigas. Jos 
buvo vergas, didesnės vergės, 
negu caro valstybės gyventojai, 
nes jiems visgi buvo duota tei
siu nors tūlus lokalius reikalus v
patiems nuspręsti ir sutvarky
ti. Kaip galima vadinti šalį de
mokratiška, kurioj didžioji gy
ventojų dalis yra vergais?

Kįla klausimas: Ar Amerikos 
buržuazinės partijos — republi- 
konai ir demokratai — sudemo- 
k ra tėjo ir suprato, jog vergija 
yra nedoras ir nenaudingas da
lykas? Kodėl jie moterims da
rosi prielankus,?

Kad išrišus šitų klausimų, rei
kėtų toli eiti į Amerikos istori
jų ir j klesų interesus. Užtenka 
paminėti, kad kol darbininkų ir 
ūkininkų klesa buvo galima pa- 
žabot alkoholiu ir geltonąją 
spauda, t. y. kol darbo žmonės 
nesuprato savo padėjimo ir ne
gynė savo interesų, tol labiau 
blaivos moters buvo pavojingis 
politikoj. Bijota buvo, kad jos 
pakels kovų prieš alkoholį, prieš 
buržuazinių politikierių biznius, 
prieš moralį vaikų gadinimą 
mokyklose, prieš vaikų darbą ir

Apžvalga
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III. .lune (i, 1919 
as reųuireit by the act of Oct. 6,1917

Rusijos Soc.-Dem. Menše
vikų Manifestas.

Rusijos Sočia 1-De mok ra tų 
Partijos (“menševikų”) Centra
linis Komitetas išleido mani
festų, kuriuo jis aštriai protes
tuoja prieš talkininkų politikų 
link Rusijos.

Manifestas skamba:
“Nors Lenino valdžia suliko 

dalyvauti Prinkipo salų konfe
rencijoj ir, norėdama gauti tai
kos, prižadėjo talkininkų val
džioms piripažinti vėl panaikin
tus skolai;, paliauti revoliucinę 
propagandų ir užtikrinti ekono
minius talkininkų interesus kon 
cesijomisį dagi teritorijų konce
sijomis, talkininkai vis dėlto te- 
tcbelaiko pakabinę ginkluotos in 
tcrvencijps Damoklo kardų ant 
revoliucinės Rusijos galvos, au
klėja Rusijos kontrevoliucionie- 
rių vii lįs intriguoja prieš jų ir 
savo blokadomis badu jų mari
na.

“Akivaizdoje to, kad kontr
revoliucionierių Kolčako ir 
Krasnovo, o taipjau ex-socialis- 
to Čaikovskio valdžios atsisakė 
dalyvauti talkininkų su many toj 
bendroj konferencijoj, teisin
gumas reikalauja, kad talkinin
kai, jeigu jie nebūtų Rusijos 
revoliucijos priešai, atnaujintų 
diplomatinius ir ekonominius 
ryšius su sovietų valdžia ir suti
ktų su jų propozicija, idant o- 
pi uosius klausinius išrišus ra
miu budu.

“Tuo tarpu gi, nežiūrint tal
kininkų valdžių viršylų palan
kių bcsiskclbimų, jų rengimąsi 
kampaninon prieš Rusiją tebeei
na. Kariški Francijos ir Angli
jos armijų instruktoriai ir kari
nės misijos užtvinkamos visur, 
kur tik Rusijos kdnlr-revoliuci- 
onierių jiegos apsireiškia.

“Tuo pačiu laiku, pilnu pono 
(’lemenceau [Francijos] vald
žios pritarimu, naujai sutvertoji 
Lenkų respublika, visiškai kle
rikalų ir nacionalistų kontro
liuojama ir Paderovvskio vado
vaujama, kreipia visas savo 
spėkas Rusijos revoliucijai pa
smaugti.

“Padarius mūšių paliaubų su 
čekais ir su ukrainiečiais, ačių 
talkininkų spaudimui ant Vokie
tijos, gavus iš jos teisių gabenti 
savo kariuomenę per vokiečių 
teritorijas, reakcionieriška Len
kija stengiasi dabar savo užma-

i tt, todėl neduota joms teisių da
lyvauti politikoj. Dabar, kada 
(laibo žmonių judėjimas nepa
prastai auįįa, kada nė alkoholis, 

' nė buržuazinė spauda nebegali 
pažebot jų, atsirado reikalas jieš 
škoti išeigos. Manoma, kad ne
išlavintoms politiškame veikime 
ir atsilikusios nuo ekonominių 
reikalų supratimo moterų mi
nios bus parama buržuazijai ir 
tuo pačiu laiku moterų judėji
mas už Į>olitincs teises, kuris su
daro dalį neramumo šalyj, bus 
prašalintas.

Tiesa, dalį tikslo buržuazija 
atsieks, bet ant tūlo tik laiko, 
nes moters, pradėjusios daly
vauti politikoj, greitai išsilavins 
veikiant dabartinėm arba pana
šioms gyvenimo aplinkybėm. 
Jeigu tas jų lavinimąsi užimtų 
ir kiek ilgesnį laikų, jeigu jos ir 
užkenktų kiek pradžioj darbi
ninkų judėjimui, ko tikėti ne
galima, visgi užsimoka džiaug
tis, kad moters turės lygias tei
ses, nes tuomet visi šalies gyven
tojai dalyvaus šalies reikalų 
tvarkyme ir moters lavinsis vei
kli politikoj, kuris veikimas an
ksčiau ar vėliau bus geru daik
tu, kada tikroji demokratija — 
socializmas įvyks.

čias vykinti, būtent: pusiglcmž- 
ti Lietuvos, Baltarusijos ir Uk
rainos kraštus kaipo atlyginimų 
sau užpildymų kontrevoliueinės 
Europos buržuazijos žandaro 
roles.

“Atvykimas Varšuvon Nou- 
lenso ir Nieselio, tų viršiausiųjų^ 
inspiratorių ikonlr-revoliucinės 
talkjninkų politiko# Maskvoje,, 
labai gerai terodo, kokios tais 
dalykais jiegos inspiruoja lenkų 
reakcionierius.

“Tuo pačiu laiku reakcionieri
ška finų valdžia pasiniojus už
kariauti Petrogradu ir visus apie 
Finų įlankų gulinčius kraštus. 
Matant dar, kaip nuolatos didė
ja Rumunijos bajorijos apeti
tai pasiimti sau Odesų ir pada
ryti jų savo komercijos porlu; 
matant vėl kaip admirolas Kol- 
čakas daro sutartis su Japoni
ja ir palieka jai kontroliuoti vi
sus tolymųjų rytų geležinke
lius, pasidaro visai aišku, kad 
agresyvieji talkininkų imperia
listų pienai prieš Rusijos revo- 
J1.uejijų sieJkiasii suskaidyt)!, |su- 
naikinti Rusiją, o jos žmones a- 
Finų, Romanų ir Japonų reak
cionieriškų naminių ir svetimų
jų priešų nagus.

“Rusijos darbo žmonės ginsis 
iki pašku^inofs, kad neidavus 
savęs pavergti toms socialėms 
reakcijos jiegoms, kurios savo 
galybės gali atsiekti tik Lenkų, 
Finų, Romanų ri Japonų reak
cionierių padedamos.

“Tariamas tų jiegų ‘tvarkos 
alsteigimas’ tegali būt atsiekta 
tik naujomis kraujo upėmis, 
vadinai suduodant paskutinį 
smūgį Rusijai, kuri ir be to jau 
pakankamai sudraskyta.

“Betgi naujo Rusijos suskal
dymo, ir dvarininkų bei kapi
talistų atsteigto su pagalba sve
timųjų durtuvų viešpatavimo, 
Rusijos darbo žmonės niekados 
nebepakęs: savo laisvę ir saVo 
šalies visybę jie atkariaus sau 
naujais sukilimais. Ar Europos 
buržuazija nori, kad taip įvyk
tu? * ' V

“Ar toks yra Francijos bur
žuazijos geidavimas, kad Rusi
jos žmonės galutinai nusikratytų 
tos pačios Francijos Respubli
kos ir visų savo simpatijų, ku
rių jie dar jai turėjo, kada jie 
įsitikins, jogei nekas kita, kaip 
ta pati Francuzų Respublika va
dovauja Lenkijos, Finų ir Ru
manijos dvarininkų ir kapitalis
tų kryžkarei tikslu sugrąžinti 
Rusijai senųjų nepakenčiamų 
valdžių ir apiplėšti jos teritori
jas?

“Argi proletariatas leis, kad v 
reakcinės valstybių valdžios, iš 
karės kilusios ir jos sustiprintos, 
kurios baltojo teroro pagalba 
smaugia savo darbininkų judė
jimų namie, turėtų dabar, po 
savo pasekmingų baudžiamųjų 
ekspedicijų Rusijon, įsigyti sali 
tarptautinės žandarmerijos pa
tentų viso pasaulio darbininkų 
klesai engti? Ar proletariatas 
žiūrės pro pirštus ir nieko ne
sakys, kada Paderewskio, Bra- 
liano ir Mannerheimo armijos 
patampa ginkluota policijos 
spėka tos šventosios imperiali
stų sąjungos, kurių imperialis- 
tiški plėšikai stengiasi dabar 
pa versli ‘valstybių lyga’?

“šitokie tie klausimai, ku
riuos Rusijos menševikų parti
ja stato pasaulio visuomenės o- 
pinijai. Ji [menševikų partija] 
dar kartų primena faktų, kad 
griežčiausiu budu smerkdama 
ginkluotų intervencijų, ji vei
kia kaipo atstovė los Rusijos 
darbininkų klesos dalies, kuri 
principu yra priešinga bolševi
kų režimui ir bolševikų valdy
mo metodams.

“Ji protestuoja prieš gink
luotų svetimųjų įsimaišymų ir 
prieš pasalingus veikimus Rusi
jos reakcionierių ir prie jų prisi
dėjusių Rusijos demokrati
jos renegatų, numato tikrai, 
kad tokia intervencija ir talki

ninku valdžių atsisakymas du* 
ryti kokių nors sutartį su Sovie
tų Rusija tegali tik pailginti ir 
paplatinti tų nelaimę, dėl ku
rios Rusijos žmonės žute žūsta.

“Tas protestas remiamas mu 
sų žinia, jogei ta visuotinoji 
kontr-rcvoliucine mobilizacija 
prieš Rusijos bolševizmų yra ne 
kas daugiau, kaip pradžia toly
gios mobilizacijos prieš proleta
riato turptautiiiį socialistinį ju
dėjimų, v

“Rusijos menševikų partija 
atsišaukia į visas socialistų par
tijas ir į visas darbininkų uni
jas, kviesdama visus dešimte
riopai padidinti savo agitacijos 
energiją prieš kontr-revoliuci- 
nę ginkluotos intervencijos poli
tikų, maskuotų ar atvirų, ir už 
susitaikymų tarp talkininkų ir 
Lenino valdžios.

“Visa širdžių sveikindamas 
socialistų partijų nutarimų sių
sti Rusijon delegacija šalies pa
dėjimui išlipi, ir pasitikėda
mas, jogei Vakarų socialės de
mokratijos autoritetingų atsto
vų atvykimas suteiks didelės 
moralės pagalbos Rusijos prolč- 
tarijatui jojo besistengimuose 
rasti sau kelią išeit iš nepaken-
čiamo padėjiilio, Rusijos Men
ševikų Partijos Centralinis Ko
mitetas tvirtai tiki, kad aktyvus 
tarptautinio proletariato įsimai
šymas išgelbės Rusijos revoliu
cijų nuo to peilio, kurs dabar 
prieš jų atstatytas.

“Šalin ginkluota intervenci
ja. Šalin1 nagus nuo Revoliu
cinės Rusijos. Tegyvuoja tarp
tautinė susivienijusio proleta
riato kova. Tegyvuoja Revo
liucinis Socializmas.

Centralinis Rusijos Socialistų 
Menševikų Partijos Komitetas: 
(pasirašo) S. Senovsky, A. Tro- 
yanovskyj N. P. Abramovič, E. 
Barudo, B. Gorcv, D. Daliu, F. 
Dan, A. Jermansky, L. Martov* 
A. Pleškov, N. čerevanin, A. 
Jugov, V. Jachonlov.”

True translation filed w;th the post- 
master at Chicago, III. Jane 6, tyl!) 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.
* H». <

(Žinios International Lubor 
Newt» Service)

HOLLAN DIJ A.
Hollandijos socialistai pešasi 

dėl bolševizmo.
Amsterdam. — Nesenai laiky

tame Hollandijos socialistų kon
grese svarbiausiu ginčų dalyku 
buvo Soc. Demokratų Partijos 
atsinešimas linkui revoliucijos 
ir bolševizmo. Bolševikų par
tijos pasirodymas bule po visuo
tinųjų rinkimų pernai melais ir 
Troelstros bandymas įvesti pro
letariato diktatūrų padare bol
ševizmo klausimų nuolatinių 
ginčų dalyku socialistų rate
liuose ir laikraštyje “Volk,” 
kurs daug smarkiau nupeikia 
bolševikus negu koks liberalis 
laikraštis Anglijoje.

Nors kongresas, tarytum, bu
vo priešingas socializmui, Pie- 
ter Froelstra savo kalboj į kon
gresų parodė, kad jis išlikrųjų 
neatsižadėjo savo pažvalgų ir 
stovi arčiau prie kairės negu di
džiūnui jo pasekėjų.

Tuojaulinei repormai jis pa
tarė paliuosuoti parlamentų nuo 
daugybės techninio darbo, kuris, 
girdi, turėtų būti pavestas eko
nominiam parlamentui, atsto
vaujančiam įįviįirias žmonių 
grupes pagal jų užsiėmimų. Tą
syk suvisuomenintos pramonės 
galėtų būti pavestos kontrolėj 
šilo ekonominio parlamento ar 
darbininkų tarybos, kurioje, 
vienok, butų atstovaujama nelik 
darbininkai, bet ir visokie rate
liai. i
j. -------- -

SUV. VALSTIJOS.

Seattičs darbininkai sutveria 
centralj kūną.

Seattle, Wash. Manydamos, 
kad Scattlės Ccntrale Darbo 
Taryba perdaug pašvenčia laiko 
gražbylystei, debatams, laiškų 
ir “darbo vadovų” kalbų skaity
mui, apie 55 vietos unijos pra
dėjo organizuoti taip vadinamų 
Seat ties unijų federaciją.

šilas kūnas, kaip iniciatoriai 
sako, nekenks Centrą lės Darbo 
'Karybos darbui, nes jis kišis tik 
į ekonominius ir pramoninius 
klausimus.

“Musų idėja yra tokia”, sako 
Archic RobVrtson, viešumo ir 
kalbėtojų komiteto pirminin
kas, “kad mes veiksime kaipo 
vietos unijų delegatai, rišdnmi 
musų ekonominius ir pramoni
nius klausimus atsižvelgiant į 
suvienodinimų kontraktų ir su
tarčių, kad jie baigtųsi tuo pa
tim laiku.
Plutokratai kviečia darbiečius 

pas save.
Battle Creek, Mich. — Ballle 

Crecko Vaizbos Butas imasi se
nojo šposo atitraukimui darbi
ninkų vadų nuo klcsinės kovos 
pasiulinimu ,jiemh vielų. ŠitaW 
kūnas pakvietė Amalų ir Darbo 
'Tarybų dėtis prie vaizdos buto ir 
pasirinkti tris atstovus, kurie 
bus buto direktorių paskirti 
komiteto nariais. Šilas pasiliu- 
nimas duota susivienijusioms 
unijoms.
Viešbučiu darbininkai straikuo- 
ja dėl nubaudimo už Gegužinę 

Šventę.
Philadelphia, Pa. — Philadel- 

phijos bosams apskelbus lokau
tų darbininkams už dalyvavimą 
Gegužinės Dienos apvaikščioji- 
me įvyko visuotinas straikas 
darbininkų priklausančių Vieš
bučių Darbininkų Federacijai.

Darbininkai atsakė į šilą bo
sų pasielgimą pastatymu šitokių 
reikalavimų: tuojaus turi būti 
priimti atgal į jų vietas* visi 
straikininkai; mokestis turi bū
ti pakelta 10 nuoš; išmokestis 
kas savaitė; šešios dienos sa
vaitėje ir devynios valandos 
dienoj; dviguba užmokestis už 
viršlaikį.

Straikas prasidėjo gcg. 3 d. 
Slraikininkų ūpas puikus.

Amerikos bankininkai, 
vienykitės!

New York. — J. Pierponto 
Morgano žmogus Henry P. Da- 
vison, i>o ilgo laiko sugrįžęs iš 
b’uropos Ne\v Yorkan, išleido 
stiprų atsišaukimą į Amerikos 
bankininkus, ragindamas juos 
laikytis krūvoj ateinančiuoju 
laiku.

“Mes visi turime dirbti išvie- 
no kaipo vienutė,” pasakė jis 

’Ndw Yorko laikraščio “Times” 
reporteriui, “be jokios saumei- 
lės minties ir visų labui. Kiek
vienas: šiaurėj, rytuose pietuo
se ir vakaruose, privalo eiti lin
kui vieno tikslo, o jei kas to 
nedaris, pas tą nebus palriotin- 
gumo.”

Kiek kapitalizmas kaRo ore 
kas dėl ateities išvaizdos, tai ma
tyt iš p. Davisono tvirtinimo, 
kad priešingai visuotinam lau
kimui, jis sugrįžo be jokio ap
čiuopiamo pieno didiesiems fi
nansiniams dabarties klausi
mams išrišti. Girdi, dabar ne
galima turėti jokio tikro numa
nymo, kadangi niekas tikrai ne
žino, koks padėjimas Europoje 
yra, ar kas iš jo gali išeiti. Da
bar visa Europa yra atsidavusi 
taikai ir kol sutartis nebus pa
sirašyta ir atskiros šalįs nežinos 
tikrai kur jos stovi, visi kili da
lykai reikia atidėti į šalį. Bet 
kaip tik laika bus įvykinta, bus 
imtasi finansinių klausimų ir 
vaizbos santikių.”

Darbininkai ir Tautų Lyga.
Washington. — Tarptautinės 

Amerikos Jūreivių Unijos atsto
vai Paryžiuj Andrew Furiiseth 
ir Patrick Flynn, sugrįžę į A- 
meriką išdavė pranešimų, iš ku
rio mes privedame sekančius 
žodžius, kaipo pavyzdį jų apsi
vylimo Tautų Lygos sumany
mu, pasiūlytu Didžiųjų Keturių:•

“Amerikos Tarptautinės Jū
reivių Unijos vardu mes su pa
garba protestuojame prieš visą 
projektą ir karštai prašome Die
vo, kad jis išgelbėtų pasaulio 
darbo žmones ir Suv. Valstijų 
darbo žmones, bet ypatingai jū
reivius.”

Lietuviškas Milionierius
[Feljetonėlis]

.............

Na, tokios dar nebuvo! Ne
girdėtas daiktas, kad kairiojo šo 
no draugai butų kada nors ko
voję prieš'savo draugus-milio- 
nierius. Jų visos sunkiosios ir 
lengvosios kanuolės iki šiol bur
davo kreipiamos prieš visą eilę 
priešų — socialburžujų, social- 
patriotų, sočiališdavikų, sočia 1- 
pardavikų, socialjudošių, social- 
kainų, socikdišgamų, socialšun- 
socialislų ir taip toliau.

Bet dabar ne — dalis tų ka- 
nuolių kreipiama ir |meš milio
nierius — šį kartą Bridgeporlo 
lietuviškų milionicrių J. B. A. 
Andais tūla “balta žuvytė” davė 
Ketvirtai priklodų: “išmest tą.... 
kad jį!”

Ačiū perkūnui, kad šį kartų 
tokiu šuniniu pasirodė tik viena 
“balta žuvytė”. Visi kili jam at
sakė — No! Bet galės susirasti 
kokią porelę juodų žuvyčių! Oi, 
tuomet lai bus-bus tam Bridge- 
porto lietuviškam milionieriui! 
O kada bus apsidirbta su lietu
višku milionicrium, žinomas 
daiktas, didi “žuvyčių” rūstybė 
palies ir angliškąjį milionicrių 
— tą Tribūno šėrininką Lloydą.

Tai kas, kad jisai andais pui
kiai pirmininkavo [puikiai kaip 
musų Dundulis] toje taip nelai
mingoji kisiriemsiems Kuko 
konferencėj? Tai kas, kad jisai 
išmetė visą šimtinę lėšų paden
gimui? Jis — milionierius ir ne
vertas “žuvyčių” susimylėjimo. 
Dargi, kadir jisai dešimts kartų 
sutiktų platinti tiesas ir žarijas.

Laimė tečiaus, kad “žuvytes” 
lieka tik žuvytėmis ir nieku 
daugiau. Nieks jų neseka, net 
oficialiu organo oficialis redak
torius. Pastarasis dagi labai gi
ria jį ir tų* kvapsniugą cigarą, 
kuriuo draugas milionierius jį 
anuočės buk pačiastavojęs.

Visa tai kuoaiškiausia rodo, 
kad milionicriams — ir lietuvi
škiems ir iš jankių — dar ncka- 
put.

Vis dėlto, lietuviškas milionie
rius turėtų susiprasti. Jis turė
tų atsimint apie tų lėšų padengi
mą.. . Tada gal ir pati "balta žu
vyte” kitaip žiūrėtų ir jos rūsty
bė pultų tik ant tų socialburžujų 

išdavikųpardavikųjudošių.išga- 
niųšunsocialislųbrudų.

J c, laikas susiprasti.
— Gvaizdikas.

Revu Rėvai
‘Lietuva’ netikėjo savo ko

respondentu, kad lietuvių kuni
gai norėtų su “katalikiška Len
kija” dėties, ir lodei paklausė 
kunigo N. J. Petkaus, ką jis 
sakąs. i

Kunigas N. J. Petkus ne nc- 
mikčiodamas davė tokį apsa
kymą:

“Aš, kaipo katalikų kunigas, 
žinantis kelių šimtų tūkstančių 
arba net kelių milionų gerų ka
talikų psichologiją, neapsirik
siu pasakydamas, jei būtinai rei
kėtų lietuviams su kuo nors su
sidėti, lai jau šimtą sykių ver
čiau su lenkais ne kaip su bol
ševikais.”

‘Lietuva,’ matyt, nežinojo 
kunigo N. J. Petkaus ‘psicholo

gijos’, kaip kunigas N. J. Pet
kus n e ž i n o lietuvių, dagi ge
rų katalikų, psichologijos. Bet 
užtat dabar visi lietuviai ži
nos lietuvių kunigų ‘psicho-

Sau skuteeznas rėkliau.as ra
šyt reikia turėt ypatingo pra
šmatnumo. Atsiranda kartais ir 
tikrai genialių rekliamų rašyto
jų. Aš, pavyzdžiui, galiu nuro
dyt į ’i'rinerio bitlervynio reklia- 
mas. (leniališkos!

Jų geniališkumą pripažįsta 
visi, ir kai-kuric biznieriai ban
do pamėgdžioti. Imkime kad 
ir Morgcnslryčio Lietuvą: ji mė
gina rašyt sau rekliamas a la 
bittervynio cleksiro genijaus 
kuone visuos lietuvių laikraš
čiuose, bet fyyy! kaip gramėz- 
diškos ir nevykusios jos reklia- 
mos išeina! Ką Trincris apie 
savo bittervynio eleksirą dešim
čia eilučių stebuklų pripasako
ja, tai Morgcnslryčio Lietuvai 
užima dvi ir tris špaltas, kad a- 
pie save stebuklų pasakius — 
ir vis dėlto neturi tos ypatybės 
žmogui įtikinti.

Ne, skuteeznas rekliamas sau 
rašyti tai mat irgi ne morka 
graužti.

Lenkų judoifobų organas 
Dzicnnik Związkowy nervuoja- 
si, kam lietuviai nepagirtą jų už 
jų ricieriškus žygius prieš žy
dus.

“VVicdzielišmy,” purkštauja 
rycierių organas, “že L i tu
vi s z k o m brakuje... klepki, 
ale aby wlasnymi ręnkami skrę- 
cač sobie žydowski stryczek na 
szyję, t<> jož potrzeba pewnej 
glębi ghipoly.”

Kuria tai glębią glupoty, ži
noma, pasididžiuot tegali tik 
Dz. Z\viązkoAVo P o 1 a k i s z- 
k o s.

Betgi los dįevo dovanos Po- 
lakiszkom lietuviai juomažiau- 
siai tepavydi. — Pabraiža.

...... ........... .
DR. VIRG. NARBUTT

Physician & Surgcon 
Office: valandos 2—4 ir 7—9 

po pietą.
3001 We«t 22nd Street 

Tol. Lavvndale 660 
Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.

Tel. Bockwcll 1681. k

DATRIJOTIZMAS 
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis — 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Šią kainą priskkįtoma ir 

1c ir 2c knriškos nmkcstjs 
4 DIDELI AKI AI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVĖS

Telephone Boulevard 2160
DR1 A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan S t, Chicago, 111

Liberty Bondsus 
dal| Brnokčtų, bondsus ir war 
savmgs stamps nuperka ui cash 
Ėmei e.nd Co., 740 W. Madtson st., 
kampas st., kumpas Halsted st. 
Room 232, 2ras anytos, virš Fammis 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Ncdėliomis nuo 10 iki 1.
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GYVENIMO TAKAS.

| šermenis vakar aš ėjau, 
Gamtos keliais, likimo pėdais:— 

Man saulė švietė. 
Upės čiurkšleno; 
Paukščiai giedojo, 
Gojai viliojo, —

Oras kvepėjo.

Bylojų piešė;
Aitvarai lakstė
Ir laimę tiesė.

Teciaus į šermenis aš ėjau, 
Be baimes ir nepaisydamas.

Krūtinėj džiaugsmas,

Širdis virpėjo —

O aš juokiausi

Koks gali sprūsti 
Iš žmogaus lupų.

Bet šermenisna aš gi ėjau,

Mane mylėjo
Motina, tėvas;
Sesuo bučiavo,
Brolis gėrėjos:
“Užaugs man draugas,

Abu prie darbo.“ 
Aš nežinojau, 
O jie užmiršo,

Kad i'rinenysna aš greit ėjau 
Prašant laisvę, sutikti skausmą.

Saulė užtemo,

Paukščiai nutilo 
(Jojai apsnūdo... 
Gėles nuvyto —

Sapnai išnyko,
Apgauti liko

Likimo taką.

Proto akimis viską matau: —
Chirurgo peilis
Krutinę, varsto.
Liūdesio šmėklos

Į gyslas nuodai 
Sunkias ir veržias 
Kasdien daugiau.

Rieda iš akių

Nes šermenyse jau aš esu,

čia tamsa juoda 
Driekias, vyniojas.

Grabinis kvapas 
Ir mirties oras.
Buvimo skausmas, 
Pražūties baimė....
Mintįs kankina...
Svajonės smaugia...

Mat šermenyse pasilikau, —
Gęstančią žvakę rankoj laikau!

— Kazys

Šis tas iš chemijos
Ačiū prabėgusiems šimtme

čiams šiandieną gyvename mok
slo gadynėje. Gamta tarnauja 
žmogui. Jis stebisi iš galingos 
gamtos! Darbo pasekmės, ku
rios tapo nuveiktos gamtos spė
komis yra stebėtinos ar, geriau, 
mažai suprantamos. Tečiau pa
sekmės veikiai pastebimos ant 
kiekvieno žingsnio. Mechaniš-I 
kas ratas suka pasaulinę maši
neriją; gyduolės užmuša ligas, 
gimdančias bakterijas; chirur
go peilis be skausmo išplatina 
mirtinas votis ir skaudulius, ir 
tl. ir tp. Ačiū chemijos moks
lui, įvairios spalvos puošia pa
saulį; nuodai ištarpinami prieš-1 
nuodyj (antidote); tamsumoj,) 
be akinių ir ugnies galima kny
gą skaityti; įvairus perfumeri- 
jos kvapsnys puošia lygiai rū
mą ir bakūžę; ir tt. ir tp.

Turint mažą supratimą apie] 
pačią gamtą panašus apsįreiški-

ki ar išsvajoti. Bet gamtinės is
torijos lapuose, randame visai 
ką kita. Čia nėra tuščia fanta
zija, bet produktas nuolatinio 
tyrinėjimo bėgyje daugelio šim
tmečių.

Praeities supratimas apie ga
mtą nebuvo panašus į šiandieni-

dar naujesnės ir tobulesnės są
vokos. 'rečiau šiandieniniai 
nuotikiai paliks gilią žymę 
gamtinėje istorijoje.

Tarpe seniausiųjų ganitmoks- 
lio šakų, ęcheniija užima svar
biausią vietą. Egyptėnai, grai
kai ir romėnai, nesuprasdami 
perdaugiausia gamtos paslap
čių, būdavo lankiai nustebinti 
chemiškomis reakcijomis. Spė
ka chemizmo jiems buvo stebė-

Pats žodis “chemija“ paeina 
iš Egyplėnų kalbos “cheini” —

persistatydavo chemizmą virš- 
gamlišku. Chemiją studijavo 
lik kunigai. Pasekmės tyrinėji- 

linų buvo slepiamos nuo liau
dies. Auksas ir sidabras buvo 
lai pirmieji elementai, kuriuos 
pirmtakunai studijavo. Tcčiaus 
tuom pačiu laiku geležis, švinas 
ir bloką buvo gerai žinomi ro
mėnams. Misingis, kuris suside
da iš vario ir cino, buvo žino
mas kaipo geltonasis varis. Iš
dirbiniai stiklo, dažų, ir moli
nių indų buvo plačiai ištobulin
ti Egyplėnų, Romėnų ir kilų 
tautų. Muilą išrado barbariški 
vokiečiai. Medžių pelenus ir 
žvėrių taukus jie sumaišydavo 
ir pagamindavo savo rūšies inui 
lą. Aclinę rūgštį (uksusą) ir 
daug kilų hodroanglinių, yra 
vartojami per kelis tuksian
čius melų.

Daug prisidėjo alchemistai 
prie ištobulinimo chemijos.Kaukas.

Kuomet Važine jates

Parsiduoda Visur
>^CEREAL 
BEVERAGK

1 Alchemistų siekis buvo padary
ti auksą ir sidabrą iš vario, gy
vojo sidabro ir kitų elementų. 
Egyptėnai pirmtakunai chemiz- 
nio. Arabai, užkariavę Egyptą, 
susidūrė su alcemizmo idėjomis 
ir greitai joms patikėjo. Per į- 
tekmę arabų ir ispanų visa Eu
ropa užsikrėtė alchcmizmu. 
Tūkstančiai įmonių pradėjo 
bandyti padirbti auksą. Turtin
gieji samdydavo tam tikrus 
darbininkus ir uždarę giliuose 
skiepuose vertė juos tobulinti 
alchemizmo idėjas, šimtai to
kių darbininkų, vergų, visą am- 
žį pragyvendavo spąstuose, po 
no skiepuose, bet iš vario aukso- 

! negalėdavo padaryti. Kiti gi 
gaudavo dideles algas ir viso
kias privilegijas, bet aukso vis- 
liek nepadarė.

Vėliaus tarpe alchemistų gi
mė mintis, kad padarymui auk
so neatbūtinai reikia turėti filo
sofiškąjį akmenuką! Bet pana
šaus akmenuko nepasisekė su
rasti, todėl ir šiandien iš vario 
negalima padaryti aukso. Al- 
chemizmas plačiausia buvo išsi
plėtojęs XV amž. Bet likosi bc- 
pasekmės ir palengva pradėjo

Nors ir nedavė pasekmės al- 
chemizmas, ločiau jis turi dide
lę reikšmę chemijos istorijoj. 
Nes pagalinus alchemistai pati
kėjo, jog išmoko tik galima pa
daryti nieką! Vienok jie buvo 
pirmi, kurie ištobulino distila- 
ciją, pastebėjo kristalizaciją, 
sublimaciją ir daug kitų che
miškų procesų. Nitrogenas 
(azolas), sieros ir vandenio o- 
rarūgštys (acids) tai alchemistų 
produktas.

Nepasek mingas alchemistų 
darbas privedė žmones prie des
peracijos. Kilo daug skirtingų 
teorijų, iš kurių svarbiausia bu-

Nuo padarymo aukso mintys 
tapo nukreiptos! kaip padaryti 
gyduoles. Įvairus daiktai buvo 
panaudojami padarymui vaistų. 
Brangus ir bevertės, nauji 
seni buvo išmėginti, 
medicinos mokslas.

ir
Gimsta

šimtmečio 
tobulinama 

prasmėje.

Pradžioje XVII 
chemija jau buvo 
pilnoje to žodži 
Gamtos paslaptįs buvo bando
mos paaiškinti bandymais. De
gimas buvo svarbiausia užduo
tis. Deganti medžiaga sunyk- 
davo ir perkeisdavo savo išvaiz
da. Tas stebino chemistus. 
Daug gabių smegeninų turėjo 
darbo, kol išaiškino kas atsitin
ka degant žvakei arbit persikeF 
čianJF ugnyje geležia. Pirmas 
išaiškinimas buvo panašus kiek 
vienas daiktas laipina savyje dc- 
gį ir elementą. Skirtumas tar
pe geležies ir cino, medžio ir 
žvakės yra tik tame, kad vienas 
iš jų talpina daugiau degio, ne
gu kitas. Žvakei sudegus nie
kas nelieka dėlto, kad ji yra pa
daryta iš degio. Gi ugnis nešimai 
kiną geležies todėl, kad geležis 
turi mažai degio ir daug gele
žies elemento. Toks tai išaiš
kinimas.

škinimas buvo skaitomas tei
singu. Degimo paslaptis neva 
buvo atrasta. Tečiau degio te
orija mirė.

Bėgyje XVIII šimtmečio Prie- 
slley atrado oxygeną. Vėliaus 
Lavoisiar prirodė, kad tas atras- 
tasai o?(vgeiias, o ne degis (|)hlo- 
gistanajj) yra degimo pri'cžas- 
čia. Pagalios tas pats Lavoi- 
sier prirodė, kad medžiagos ne
galima sunaikinti.

VAIKŲ MĖLYNOS SERGE SIUTAI
DIRMAVONIAI IR BAIGUSIEMS MOKYKLAS

šie siutai padaryti iš puikaus twilled visos vilnonės mėlynos 
serge, naujos Norfolk modelis — pamušta Alpaca arba serge, 
prisiūti kišeniai, kelnės pamušta per vi- M—

į. są, specialė vertė, šiame išpardavime par- | J

VAIKŲ SIUTAI — liekanos ir galai nuo musų reguliario sandė
lio. Puikus cheviots ir cassimeres, liemepiniai ir karinės išvaizdos 
užpakaliai, su pilnu pamušalu kelnės, visos mie- fR
ros nuo 6 iki 17 metų, $9.00 ir 10.00 vertės pasi- g 
rinkimas po ............................................................. * ■

A I f SCOOTKR ARBA BALL IR ĘĄT. DuodaU I 1Y Ale ma visaisu kiekvieilu vaikų siutu parduodam 
u po $5 arba auk-ščiau laike šio išpardavimo.

MĖSOS
Nativc Beef Ribs, svaras ..
Nalive Beef Shouldcr, Sleak, 

svaras ......
Pork Bulis, čielas — svaras 
Nalive Rump, ('.orned Beef 
No. 1. Calitoruia kumpiai, 

svaras ......
Veršiena, pienu penėta, pirmgalio 

čverlis, svaras........... 23'Zjc

IR GROSERIAI
28c.

28c.
32c.
20c.

29c

Jos žvilgsnis
Gyvenime nėra nieko pasto

vaus. Gamtoje viskas keičiasi. 
Kaip vėtra vėtrą vydamos suke
lia milžinišką viesulą laukuose, 
girioj ir ant jūrės, taip ir su mu
sų gyvenimo nuolikiais, vienus 
sekdamas antrą skverbk' 
skverbiasi draugijos tarpam Ne
ša naujus pobūdžius, naujas 
madas ir gamina naujas tiesas.

Laikui pribrendus, naujas nu
silenkia žemai prieš seną ir ne
siklausiu, “ ar galėsiu užimti 
tamstos vietą, ar ilginus dar tu
riu laukti,“ bet eina ir užima. 
Paskutiniais laikais, kiek yra 
matoma, tas pats veiksmas ap
sireiškia su moterimi. Ji eina 
ir užima savo vielą, nes jai ne
ramu jau pasidarė bestovint 
stuboje prie kakalio ir tėmijanl 
į šį netvarkų draugijos surėdy
mą. Moteris pripažinta lygi vy
rui, štai kaip savo “bosui“ kal
ba: “įrankis, neatsakąs savo tik
slui, nėra verias vartojimo; bėt 
mesti jį šalin ir gamintis jo 
vieton tobulesnį.“ Tame pasa
kyme ji turi tiesą nes įrankis y- 
ęa gaminamas su tikslu, idant 
jis tarnautų, o ne jam tarnauti; 
kad su jo pagelba butų galima

Toliaus, moteris pažvelgusi 
giliai senovėn, kaip liktais istori
ja ką nors apie ją gali pasakyti, 
pamato, jog nuo Egyplo Farao
nų laikų, šių dienų, vyras vi
same kųme buvo “diktatorius“, 
o kuomet jam lygi, gal ir tobu
lesne, jo draugė moteris, buvo 
laikoma kaipo žaisle vyro, o ne
kali*) žmogus.

Nėra jai aišku, kodėl? Kodėl 
ant svieto toks nesusipratimas 
taip ilgai viešėjo ir lig šių dienų 
pasiliko? Ar tai dėl to, kad bu
vo sakoma, jog “moteris“ iš vy- 

H*o šonkaulio tapo išlaužta?“

snį, XVIII ir XIX amž. Darbai 
Lavoisier, Pricstley, Dalton, 
Cavcndisa’o, Boyl’o ir daug ki
tą yra begalo platus ir svarbus 
chemijos srityje. Per ilgus lai
kus chemijos mokslas buvo to
bulinamas, šiandieną jis žydi, o • VargSas vyras, tai įsisvajojęs 
ateityje išduos gausius vaisius. I__,— ------- ------- -— --------

— A. Belskis. (Tąsa ant 6-to pulsp.)

Pirmagalio čvrrtis, svaras .. 19c.
Uoli Beef Roast, svaras ..
Nalive Bound
Pork Sausage,
Specialiai nuo
Šviežios ištaisytos vištos, svaras
už .......................................... 29c
Puikiausio Elgin Smetonos svies

tas, svaras po ......... 55c

Tyrų vaisių košė, Wc puodas 29c.
28c.

Stenk, svaras 30c. 
rinke svaras ..20c
9 iki 12 liktai —

Namuose angy tos Toinato, tuzi
nas po ......... 18c.

Puikią bananų tuzinas .... 23c.

Puikios California Vyšnios, 
svaras .......  23c.

Dideli namie atigyli agurkai 3
už............................... 10c.

—e-
ML ADOMAS A. KABA LA U S KAS, SEKANČIAI RASAI).

Aš labai sirgau per 3 metus, niulabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, uuslabnfijiinus. Kraujo, inkstų, Nervu u* 
abelnas spčkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs Vilties, kadi 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 
rikoj ir už rubežty, bei niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltteria, Kraujo valyto- 
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, lai po suvartojiliU 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai 6m6 stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė dq krutinę. Vidurių rMimss 
išnyko po užmušimui Visų ligy. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle d» 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dykuoju Salutaras myfistu fe- 
radėjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su fokui te 
atsitikimais patariu uuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Bultrenas, Prof.

1707 So. Halated SU Telephoue Canal 6417 Chicago, fiy

|O VI

|VO.

Hof f man Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali- 

mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus j kolegiją ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Norlh Robey Street, Arti Milwaukec Avemie

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausiu metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki dieną ir nuo 4 iki8val.vak. 

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

Aš esmi speciali-' 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių
Aklumas, Kurtumas, Kataras Ir Džiova

Gali bu( prašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš- 
«Įf ’į gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 

/ rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHŪN, M. D.
35 So. Dearborn St.

(lxzipas Monroe) .
Kambarys 307. _

valandos 9 ikt 8 .LnirfMrO 
Ncdčliomis 10 iki 1.

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškoa ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokią vidurių ligat kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skyros. au
nas žaizdas, nusthjimą STIPRUMO, arba li
pei ilo, kokį gėlimų arba skaudėjimą arba 
kokiu užsisenėjusia ligą, kurios jutus neiš
gydė, ateikite pas mane.

Duodu patarimui ir išegsaminuoju.
C. T. DONOHOE, M. D.

16 Wsct Randolph St., kampan Dearborn. 
Valandos: 9 ryto 8. vai. vakare* Nedalio

mis 10 ryto iki 1 vąl. dieną.
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GARBUS 
DRA UGAI:
TJ EIKALAI nuvedė mane į 
JV Pa., gegužės 12—17 savai

tėj ir man ten esant išpuolė lai
mė būti susirinkime keturiasde
šimta septynių' žmonių, kurie 

. ętstovauja PLIENO DIVIZIJĄ 
Wilson Kompanijos — manaže- 
rius skyrių ir pardavėjus. Tai 
buvo tą pačią savaitę, kada 
Kertinio akmens valstija buvo 
apimta didžiausio entuziazmo 
ir užimta puikiausiu priiemimu 
PENNSYLVANIA PLIENO DI
VIZIJOS, kuri sugrįžo iš Fran- 
cijos, kur nors sudideliu nuosto
liu gyvastimis, ji pilniausiai at
liko savo sunkias pareigas ir pa
rode nesulaužomą drąsą ir valią, 
kurie pasižymi šiurkštaus po
būdžio ir tvirto sudėjimo žmo
nės, kuriuos išauggino šiauri
nės Pennsylvanijos kalnai.

Aš už nieką nebūčiau apleidęs šio 
netikėto susirinkimo keturesdešimts 
septynių žmonių, tkišiol mano pa
žinojimas \VUson & (’<h organizaci
jos buvo Įgytas susiduriinuo.se su 
paprastais darbininkais Chicago ir 
Ncw Yorko dirbtuvių. Dar man 
nebuvo tekę susitikti su pardavimų 
atstovais ju pačių konferencijoj, 
ši konvencija Wilson & Co. skyrių 
manažerių ir pardavėjų. Pennsyl
vanijos šiauriniame distrikle buvo 
pienuojama apsvarstymui butu ge
riausiam praplatinimui pardavinėji
mo Wilson & Co. Certified maisto 
produktų, kaip rūkytos mėsos, vir
tų kumpių, dešrų ir keninių vaisių, 
daržovių ir mėsų.

Man išpuolė laimė būti ju susi
rinkime ir aš labai džiaugiuos, kad 
aš turėjau tą progą, kadangi tie 
žmonės su visa siela jsigilino į rū
pinimąsi reikalais jų viršininko, 
Thomas E. W»lson. kuris pledą su
pratimą ir čielybę j maisto produk
tus, tai, kas davė jo vardui ir jo 
produktams reputaciją, kuri leidžia 
jo pardavimo organizacijoms visose 
šalies dalyse pardavinėti Wilsono 
Certified rųšis po jų geru vardu ir 
kokybe, nereikalaujant pardavėjui 
nešioties pavyzdžius (samples).

Aš užgirdau naują frazę, pavar
totą vieno skyrių manažeriaus. ku
ri, aš manau, yra “kamščiu” ir aš 
perduodu jį jums, kadangi jus bus 
smagu žinoti ką reiškia organizaci
ja, remiama žmonių, kurie taip ly
giai didžiuojasi atsickimuo.se mais
to produkcijoj, kaip kad jie lyg pa
tįs butų biznio savininkais.

štai ką jis pasakė:
“Ar nėra puiku, vyrai, būti ben- 

_drais_.organizacijoj., kurioj musų 
PASITIK FJ IMAS YRA CERTIFI- 
KUOTAS iki tokiam didžiui, kaip 
Certifikuoti jyoduktai. kuriuos mes 
turime smagumą pardavinėti? Ar 
jus galit tai apveikti, vvrai-?”

Ar jus kada nors girdėjote r;r- 
miairf išsireiškimą “Certifikuotas Pa
sitikėjimas?” Ar jus jaučiate ką 
tas reiškia. Ar daug jus turite savo 
draugų, kuriuos jus turite “Certi- 
fikuota pasitikėjimą?”

Atsakydami patįs į tą klausimą, 
jus žinote tad. ką tas reiškia, kada 
aš pasakysiu, kad šie Pennsylvanijos 
Šiaurinės divizijos skyrių darbiniu, 
kai ir pardavėjai, taip jau kitų di
vizijų pardavėjai visos šalies dalyse 
TURI “certifikuotą pasitikėjimą” 
Thomas E. \Vilsono ir jo maisto 
produktais.

Susirinkimo pirmininkas pastebč- 
sekama:

“Su puikia paramą, kokia muši, 
pardavėjai iš jmj \Vilsono ir jo exe- 
kutvvės šeimynos ir jo bendrų dar
bininkų įvairiose dirbtuvėse,, mes 
turime pastūmėti bendrai, taip kai 
\Vilsono produktai butų randami 
ant lentvnų kiekvieno maisto san- 
krovininko musu teritorijoj. Wil- 
sono produktas turi būti liuesai iš
dalinami tarp sankrovininkų, taip 
kad vartotojai neturėtų vargo jų nu
sipirkti. Mes neturime apsilenkti 
su tuo faktu, kad mažas pardavikas 
šiemet, bus dideliu pardaviku seka
mais metais. Susijuntfe, tain kaip 
mes esame, krūvon, jokia spėka pa
saulyj negali sulaikyti nuo padary
mo vietos musų kompanijai ir sau 
patiems biznio pasaulyj. Mes žino
me, kad biznio sistema yra tvirta iki 
pilnumo ir tas faktas, kad musų o- 
balsis “The VVilson Label Protccts 
Your Tablo” (Wilsono lebelis ap
saugo jūsų stalą) užtikriną teisinga 
kodėl visi pardavikai neturėtu turėti 
elgimąsi su visais, nėra priežasties 
pilną išdirbį Wi)son & Co. produk
tų, tuo leidžiant mums įvykinti pas
tebėtina retėžiu pardaviku. užlai- 
kančitj Certified muistos, nuo vieno galo šalies iki kito ir per tuos par- 
darikii.s, įteigiant puikius ryšius 
tarp vartotoju ir musų organizaci
jos. Mes turim pasitikėjimą musų 
Kompanija ir jos metodais — mes 
turime pasitikėjimą savimi ir su tais 
trimis pamatiniais dalykais, mes ne
galime nepabudavoti biznio, kuris 
ant visados išlaikys garbę ir patar
navimą.”

Abelna nuomonė tarp kefuriosde- 
šimt septvniu, atstovaujančių PIJĘ 
NO DIVIZIJA Wilson & Co. šiauri
nėj Pennsylvanijoj yra. kad tai yra 
garbė būti Wilson & Co. darbinin
kų ir kad tas duoda jiems progą už
ganėdinti jų pačių ambiciją gxyeni- 
me. Jie sako, kad jie mėgs t agni rėti 
rvšj su organizacija, kuri sffivi už 
idealizmą ir CERTIFIKUOTĄ PRAK 
TIKA biznvje.

Vienas žmogus, kalbėdamas apie 
Wilson <Sr Co. Certified virtus kum
pius pasakė:

“Vyrai, jei mes turime kok| nors 
varffa įtikrinti koki pardaviką nirk- 
ti Wilson & Co. Certified virtus 
kumpius! nuo mus, tai yra musu pa
čių kaltė, štai, ar jus žinote, kad ne
senai mes padarėme bandymą kaip 
tas kumpis pjaunasi ir mes atrado
me, kad viso pasidaro tik?' viena 
uncija miobirų visame kumpyje. 
Mes netik certifikuojanie apie kos

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

lig šiol dar tebemanė esąs “šon
kaulio” savininkas. Ir kiek 
daug dar tokių surastum ir šian 
die, kurie absoliučiai tiki, jog 
moteris nėra jo draugė — bet 
vergė.

Laikas vien tik ir yra užgydy
to jas visų žaizdų ir atitaisytojas 
visų klaidų. Laikas sulygina 
kalnus. Laikas pripildo klo
nius ir išaugština lygumas. Lai
kas atidengė pagalinus ir vyro 
klaidingą supratimą kas link 
jo mylimiausios draugės, mo
teries; gi moteriai jis suteikė 
drąsą pareikalauti to, kas jai 
priklausė ir priklauso, lai yra, 
jos lygybės su vyru.

Pilnoje šviesoje pasižiurėjus 
į klausimą patėmysime, jog nie
kas gyvenime praktikon neįvy
ksta be tam tikros priežasties. 
Jeigu paskutiniais laikais užsi- 
spirtinai mloteris pareikalavo 

sau lygių teisių su vyru ir atsi
sakė klausyti jo^ kaipo autori
teto ir aiškiai pasipriešino jo 
sutaisytoms tiesoms, tad kas 
norint turėjo ją prie to privers
ti. Pirmasis, kuris ir davė jai 
progą pažinti ir suprasti, kad 
ji yra savo vyrui lygi ir yra to
kiu pat žmogumi kaip ir vytas, 
o nėra jo savastimi. Antras, tai 
dabartinė šio laiko netikusi sis
tema. kuriąkįfąpitalistai ir jų 
garbintojai karžygiškai palaiky
dami ir už ją kovodami, ir gin
dami stato moterį ant pagarbos 
altoriaus, kuomet ta pačia ran
ka stumia ją į pražūties bedug
nę. Jie augštindami motinišku
mą ir garbindami dorą tuomi 
pačiu sykiu verčia darbininkes 
moteris tapti gimdymo mašino
mis, o jaunas mergeles tapti nu- 
(Miolėlių išmatomis. Tas pri
vertė moterį sukrusti. Nejaugi 
Dievas sutvėrė moterį, kaipo 
perėjimo mašiną, kaip yra aiš
kinama kunigų, tūlų mokytojų 
ir kitų panašių siauražvilgsnių, 
buk motina turi gimdyti kūdi
kių tiek jau daug, idant butų ga
lima kapitalistų mašinas, kurios 
žviegia žiovaudamos, pilnai pri
sotinti. Mat kitaip, tai prasižen
gimas prieš Dievą ir darbda
vius. Ir štai, moteris tą perma- 
čiusii, kad vien tiktai tuomet 

tam bus galima pasipriešinti, 
kuomet ji turės sprendimo pilną 
balsą draugijos bei šalies klau
simuose. Prieš karę išleistuo
se raštuose subadau, joge i Su
vienytose Valstijose, kur mora
lybė, galima sakyti, stovi dar 
ant augščiausio lai|>snio palygi
nus su kitomis šalimis, buvo ap- 
skailliuojama, kad randasi sep
tyni šimtai ir dvidešimts tūks
tančių viešai žinomų prostitu
čių, kurios užpildę įvairius šalies 
miestus karunavoja taip vadi
namą “civilizaciją” garbės vai
niku.

Ir štai kur apsireiškia vyro

Todėl aš sakau bespėkė, ka
dangi jis neįstengė užbėgti 
tam viskam, kas aštriai paliečia 
draugijos didelį skaitlių ir plė
toja ligas, kurios daktarams yra 
žinomos, kaipo neišgydomomis. 
Ir jeijgti K. I\. O’Harc savo ps»- 

sakyme yra teisinga* kad vie
nos prostitutes palaikymui yra 
reikalinga dvjdeiĮilnts vyrų, i- 
dant apmokėjus jos ir josios pa
laikytojų gyvenimo išlaidas, to
kiu bildu, pasirodo, kad net 
dvidešimts sykių daugiau yra 
nupuolėlių vyrų ne kaip nupuo
lusių merginų. Ir toji jauna 
kovotoja prieš visas baisenybes, 
kurios grasina civilizacijai pa
vojumi, aiškina panašiai; už>-< 
klausdama: “Norint nupuoli-

kybe, bet taipjau certifikuojanie a- 
ni ekonomiją vartojime.” .

AVilson & Co. darbininkų pasidi
džiavimas, kurį jie jaučiasi savo or
ganizacija, neturi progos nupulti 
kada-nors, nes jis yra taip teisin
gas. taip giliai įėjęs i taip visiškai 
pateisinamas.

Su pagarba William Freeman
250 Fifth Avė., New York City.

.(Apgars.),

mus morališkai buvo jaučiamas 
visoj šalyj ir nežiūrint ant to, 
kad kiekvieną metą šimtą ir tris 

1 dešimts tuksiančių moterų už
slėgė šalto molio velėna, kur 
nors nežinomuose laukuose bei 
vandenys!', dar kiekvieną metą 
lapo ištuštinta šimtas trisde
šimts pt'nki tuksiančiai jaunų 
mergelių su ranka alkio ir tru
kumo į paleistuvystės urvus. 
Kodėl lai matydama bažnyčia 
tylėjo kaipo nebylė, kodėl spau
da, kapitalistiška, apie tai nė žo
džio nepratarė, kodėl vyras, bū
damas tuomi diktatoriumi, ir 
tiesų išleidėju nesirūpino ir nesi- 
itengė tą prašalinti?” Jeigu vy
ras nesugebėjo tą nelaimę nu
kreipti nuo žmonijos ligšiol tad 
lai nesipriešina nors dabar be
įstengiančiai moteriai, kuri su 
drąsa bėgo gelbėti savo drauges, 
seseris, suims ir dukteris iš to 
supuvimo urvo.

Molina, nešiodama savo kūdi
kį ant rankų, trokšta matyli jį 
•užaugusiu, pasekmingu. Ji žino 
tą gerai iškalno,' kad žmogus 
norėdamas būti savo gyvenime 
pasekmingu, turi pirmoj vietoj 
Imti morališku. Ir nuo pat kū
dikystės, kiekviena motina mo
kina, kiek išgalėdama savo vai
kelius moralybės. Kur rasime 
tokią motiną, kuri nenorėtų 
džiaugtis užaugusiais savo vai
kais, kuri nesigėrėtų tuomi, 
kam aukavo savo jaunystę; su 
kuomi dalinosi savo kraujumi. 
Suprantama, jeigu molina gim
dydama kūdikį išstato savo gy
venimą tokian pavojun, kokis 
tik didžiausias žmogaus gyveni
me gali Imli, tad nėra nei abejo
nės, kad ji turėdama jautrią 
motinišką širdį, dės visas pa
stangas ir kovos kol nepamatys, 
kad jos numylėto kūdikio gyve
nimas yra vertu gyventi.

Tikiu, kad aš neklysiu pasa
kęs, jog moteris gyveno užtekti
nai ilgai, kad pažinus du svar
biausiu gyvenimą liečiančius 
klausimus, tai v ra ekonomiška v C
ir mokslišką, kurie ir yra svar
biausiais klausimais žmonijos. 
Moteris, nors būdama fiziškai už 
vyrą silpnesnė, bet protiškai yra 
jam lygi, o liesose visuomet tei
singesnė, tuomi remdamiesi, 
galime sakyti, jog jos žvilgsnis, 
ypatingai šiame laike, yra at
kreiptas į Pasaulinį Internacio
nalą, ir su moterų pagelba, vien 
tik šis klausimas bus galutinai 
išrištas. Molina, turėdama ly
gią tiesą visame kanu' su vyru, 
neleis dalykų iki to, kad josios 
mylimas sunūs, vardan metalo 
turėtų žūti karlaukyj. Vardan 
savo motiniškumo ji pasmerks 
ir atmes būdą valdyti žinoniją 
spėka, o ne tiesa.

Kiekviena pragyventa musu 
diena aksominėj savo saulėlci- 
doj palaidoja daug praeityj gy
vavusių papročių, madų ir lie
sų. ši rytą saulėtekis, pilname 
skaistume, jų vieton gimdo nau
jas ir daug tobulesnes tiesas.

— Pakašavo Bitininkas.

Nepaprasti valgiai
Žmogus nuolatos iiief»s!sx ma

tyti, girele Ii, jausti ir tureli ku

li o rs nepaprastą, įvairių, nekas- 
I dieninį. Atsiekimas tų dalyku, 
suteikia užsiganėdinimą, sma
gumų ir p a d a r o žmo
gų veiklesniu, energingesnių; 
jeigu aktas yra tankiai atkarto
jamas, tas pasidaro papročiu, 
reikalavimu, arba yra atmeta
mas kaipo dalykas pasidaręs 
nuobodžiu, paprastu, nereikalin
gu.

Taip yra ir su tūlais valgymo 
daiktais, ir kas keisčiausia, kad 
sulig tūlų nuomonėmis vartoji
mas tų dalykų yra surištas su 
kokia tai stebuklinga veiksme 
žmogaus kūne, kas ištikrųjų y- 
ra labai abejotina arba visai ne
teisinga.

Žmones vartoja austerius

■■M

T«E KLEE STORES siūlo specialiai pageidaujamą skyrių 
* visai naujų siutų už visai nebrangią kainą, šis skyrius ypa

tingai imtas nuo geriausiai žinomų dirbėjų: dauguma (ne visi) 
pamušti šilku, pridėta yra pačios vėliausios stailės mintįs ant 
vienos ir ant abiejų pusių susisegamų liemeninių modelių, ir vienu 
guziku ant abiejų pusių susegamų stailių, didelis įvairumas pui
kių spalvų ir puikių rudų, žalių arba mėlynų flanelių, visi puikiai 
pasiūti iš augštos rūšies visų vilnonių audimų ką tik parvežtų 
iš audinyčios. Šie siutai greitai parduo- 
darni po $45.00, bet musų šiame nepapras- <() 
tame išpardavime parsiduoda speciale kai
na Subatoj .................. v............................. 3500

KLEE BROS & EB,
TWO STORES j [ Belmont and Lincoln Avės?]Milwaukee and Ashland Avės.

Grįžtanti kareiviai ir jūreiviai — Vyrai 
Kurie sudaro geriausią karinę organi
zaciją sviete — Laukiami namuose

Šilku Pamušti Siutai
Viena illiustruota stailė—Ji yra vėliausių 
audinių ką liktai iš dirbtuves — Visi vilnoni. 
Kaina žymiai pigi už tokią gerą ypatybę.

Ar Norite Cool Cloth Siutą ?
\

Kiekviena vasara atneša didesni reikalavimą lengvam dėvėjimui, 
perpučiamus, idealius šiltam orui siutus, musų sandėlis yra did- 
žiausis, kokį mes kuomet parodėme, jauniems vyrams ant vienos 
arba ant abiejų pusių susisegami liemeninės stailės siutai, vyrų 
konservatyvi modeliai, riaguliarės, storiems ir liesiems, padaryta 
iš cool cloth, Palm Beach, šilko ir linų arba^ r’4 k
mohair, kaina prasideda nuo $7.75 iki $20, beljį) 1L • JB SS | 
mes turime stebėtiną pasirinkimą ir žymias Hz "
vertes po ....  .. .......................................... JL

(austrea, oyster), kiaiilvarles 
(kiemus), varles ir kitus sutvė
rimėlius; tiki kad suteikia kokią 
tai stebuklingą spėką; moka di
delius pinigus.

'l'eisybė, austeriai yra gan 
lengvai ir greitai suvirškinamas 
maistas, bet nauda kaipo mais
to neperdidelė. Pusė tuzino mi
sterių duoda liktai 2 ir pusę gra
mo proteino, :/i gramo riebu
mo ir gan skaitlingą dalį car- 
bohydralo pavidale glykogeno. 
Sulyginant nf|'iistingumo (Vertę 
misteriu su kiaušinio — randa- c
ma, kad vienas kiaušinis turi 
liek pat vertės kaip ir I i miste
rių, o kad turėjus iš austerių to
kią pat naudą kaip iš vieno sva
ro jautienos, reikėtų suvalgyti 
apie 223 austerius. Iš to mato
ma, kad austeriai nelabai mais
tingas valgis. Vienok žmogus, 
suvalgęs keletą austerių, pasi
jaučia tvirtesnis kurkas grei
čiau, nekaip pavalgęs mėsos ar
ba kiaušinių. Mat austeriai, y- 

patingai kada vartojami žali, y- 
ra greitai ir lengvai suvirškina
mi ir greičiau sudrutina žmogų.

Valgymas austerių yra blėdin- 
gas tūloms ypatoms ir neku- 
riosc ligose, kaip diabeles, (li
ga, kurioj kūnas neasimiliuoja 
cukraus), nes turi savyj carbo- 
liydratą glycogcną, katras yra 
kenksmingas šitoje ligoje. Yra 
patirta ir prirodyta, kad val
gant nusitrins žmonės užsikre
čia nekurtomis ligomis, kaip 
karštlige, kada ta liga viešpatau
ja. Austeriai patįs per save ne
turi nieko bendro su ta liga, bet 
jie yra gera dirva augimui bak
terijoms. Jeigu yra laikomi ko
letą dienų (kas tankiausiai atsi
tinka) nešvarioje vietoje arba 

užkrėstame vandenyje, pasida
ro geriausiu įrankiu platinimui 
ligų.

Ir kitos įvairios valgomos 
kiautvarlės turi panašią mais
tingumo vertę kaip ir austeriai. 
Todėl negalima priskaityti prie 
geriausių maistų sulyginant su 
jų preke. 'I'uluost' kraštuos!' y- 
ra valgomos varlės didžiosios 
veislės taip vadinamos — Ka
une esculentae. Varlės mėsa yra 
lengvai suvirškinama, vienok 
nelabai maistinga. Vėžio mėsa, 
kaip jūrinio taip ir upinio, yra 
gan maistinga, nes turi gerą 
nuošimtį maistingų daliui proti'i- 
uo, carbohydrato, riebumo. Be
veik visos dalįs vėžio yra varto
jamos. Žarnų vėžys turi ne
daug, !li<tžiąją dalį vidurių uži

ma kep! iįs. Alėsa vėžio yra 
snukiai suvirškinama ir sunau
dojama. Kas turi prastus vidu
rius, tam neapsimoka valgyli 
vCžicmj. Tuip^ji yra pt-ii-otly tu 

ir patiria, kad nuolatinis varto
jimas vėžio mėsos pas nekurtas 
ypatas, apsireiškia kenksmin
gai ant sveikatos.

Žuvies ikrai ir pieniai yra 
maistingesuis valgis už jautie
ną mėsą, — turi didėlį nuošimtį 
proteino ir riebumo.

Yra dar daug ir kitų retai var
tojamų gyvūnėlių, ir gerai kad 
jię yra retai vartojami. Jie yra 
sulyginant su žmogum primity
viški gyvūnai, tolimi nuo žmo
gaus veislės; jų kūnas, jų pro
teinas yra žymiai skirtingas'nuo 
žmogaus proteino, taigi ir netin
ka kaipo pilnai atsakantis mai
stas, maistas kasdieninis.

— V. Šimkus.

IŠGELBĖJO.

t
Žiūrėkit, žiūrėkit! Kas ten 

kruta, kas sh nka į paežerj la
puotais medžiais? patėmijo 
pirmas piemienukas.

Bėgkim, broliukai... rasi tai 
pagedęs šuo!

Gal koks baisus miško žvė
ris, lykąs išpiauli visus musų 
avutes... dejavo kitas.

Bėgsime,*jis mus vysis 
visi pražūsim!'! prieštaravo tre
čias.

Vienas buvo drąsus ir nutarė 
išgelbėt avis ir savo dejuojan
čius draugus. Jis tvirtu balsu 
prabik) į juos:

— Aš nesibijau... Pastovėkite, 
o aš eisiu į krūmus pasižiūrėtų 
kas ten slenka...

Nedrįsk! melde draugai. 
Visi prapulsime.

Drąsuolis nepaisė.
Povaliai pritykinęs prie ju

dančiu kruinu jis niekieno ne- 
Įialeiuyttis slinko jais ir

Ten Įnivo mi'dėjas betaikąs 
alkrtiplą savo šautuvą į blvz- 
kantį už krūmų ežerą, kuriami' 
laisvai nardėse graikšli laukinė 
antis.

Piemenukui liko skurdu, ir, 
jis vieloj avių ir drebančių 
ilraugu, nusitarė išgelbėti silnu- 
tę laukinę antį.

Medėjas pakėlė šautuvą.
—Tui... tui!... suriko pieme

nukas.
Antis pašoko nuo vandens pa 

viršiaus ir tarytum dėkodama 
už išgelbėVmą, viktji įi suko-i 
oru ir nuskrido.

Piemenulias dar nespėjo ap
sidžiaugti iškilusia antimi, kaip 
kieta medėjo ranka pastvėrė jį 
už galvos ir gerokai palaindžiu-i

si numėtė paežerių, į purvyną.
| Alsigeivėjęs pięnu'nukas iš
brido iš purvyno ir drąsiai pri
ėjęs prie jširdusioi medėj!) tarė:

- Aš atėjau čia išgelbėti sa
vo kaimenę ir draugus nuo bai- 

įsaus draskančio žvėries. Jo 
vietoj radau tave, betykantį at
imt gyvastį silpnai antutei. Aš 
nusitariau išgelbėti ją, ir išgel
bėjau. Gi mali!) purvini drabu
žiai e, vakaras dar toli ir sau
lutė taip kaitri, išdžius....

Tai taręs piemčnukas išdid
žiai nuėjo pas drebančius drau
gus, pas kaimenę — savo numy
lėtą kasdieninį užsiėmimą.

I Nedidelė lai auka, bet daug 
r< ‘i šk i a n t i. —Tr u m p u k as.

j PRANEŠIMAI.

1. Moksleivių, LMSA. 1-sios 
| kuopos susirinkimas atsibus 
birželio 7 d., 1919 m. pas drg. 
A. Bertašių, 1007 So. Oakley 
Blvd., ęhieagoje. Prasidės ly- 

' M111* fr»:OO vili, vakare. Draugas 

Zallys skaitys n feralų iš dentis- 
■ terijos sryties. Visi mokslei
viai ir jų draugai yra nuošir
džiai kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

REDAKC IJOS ATSAKYMAI.

I. M. J. S. Mokinys. -Vaizdelį 
“Pavasaris” gavom!', širdingai 
ačiū! Talpinsime j sekantį “M. 
K.”, numerį. Nepamirškite ir 
ateityje pagaminti šj-tą iš dai
liosios literatūros srities.

II. šarmutei.—Straipsnį, “Lie
tuvon” gavome. Ačiū! Skaitysi
me.

III. ValparaisieČiui.—Jūsų ra
šinėlius skaitėme. Prie progos 
gal bus galima suvartoti.

susiduriinuo.se
atsickimuo.se


Pėtnyčia, Birželio 6 d., 1919

Kai tavoener-r lietuviu Rateliuose.
gija ima 
silpnėti,

o tas įvyksta dėl neregulerio 
virškiniimo pilvo skaudėjimo ir 
lt., tai kuogtvičiausia pasistorok 
prašalinti priežastis, nes gali 
apsireikšti kitokie trukdėsiai, 
kurie gali paknikdyti visą orga
nizmą. Tiktai sveikas žmogus 
gali džiaugtis gyvenimu. Mo
terys ir vyrai turi būti sveiki. 
Silpnas ir nerviškas žmogus, 
taip kai|>ir silpna ir persidirbusi 
moteris yra slogučiu sau ir ki
tiems. Sumažėjimas fiziškų 
spėkų veikia ant nervų sistemos 
ir tuh’crnai. Idant abu sugrą
žinti į normalį stovį, tai nera
sime tinkamesnio vaisto, kai()

Parto-Glory
kuri tiesiog stebuklingięjrifdu 
išvalo kraują, atbudavoja musų 
kūną, sustii>rina nervus ir iš
gelbėti tuos nelaiminguosius, 
kuriems gyvenimas^ jau yra iš
sidaręs betiksliu . Žmonės išti
žę, išbliškę ir nervuoti atgauna 
atgal sveikatą pasigelbėdami 
“Parto-Glory“, atgauna taip-gi 
veido skaistumą, normalį sva
rumą ir norą gyventi.

Išandyk ją šiandie ir užsa
kyk jos bonkij, kuri kaštuoja 
$1.00, 6 bonkos $5.00.

APTEKA PARTOSA,
160 2-nd Avė. Dept. L. 1, 

New York City.
(G. 22)

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertžs 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
letz augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pastirfytir kalną 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už DYKA. 
WESTERN FURN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liomis nuo 10 iki 4

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS“

Mes Duosime 16 Uncijų Svarą 

Pasverkite Savo Namuose Mėsą

Cukru saldyti Cali Kumpiai
Geriausios šlaunys pienu penėto teliuko

2«'/2c

New City Packing Co
4737-39 So- Ashland Avė.

Didelis Šviežios Mėsos 
Išpardavimas

PĖTNYČIOJE ir SUKATOJE BIRŽELIO 6ta ir 7ta

Šviežia žuvis bus parduota kiek kainuoja 
Duosime New City Packing Co. Star ir Pish Štampas 
Atsineškite šį apgarsinimą ir gausit 10 stempų dykai

Puiki Pork Loin G iki 10
a Luinai ................. 28c

17y2c

Geriausia Laitib Roast 17

Puiki Rolled Bib Boast jau
tienos (be kaulo ir atme

tamos) ........... 26c.

NORTH SIDE
Kraštutiniųjų kraštutdnybūs. — 
Nori užgriebti Socialistų Parti

jos “politišką mašineriją.“
Praeitą utarninko vakarą 

LSS. Aštuntas Rajonas suren
gė prakalbas Liuosybės svetai
nėje. Kalbėjo Stilsonas Yr Juke
lis.

Nors Naujienų Skaitytojai jau 
žino “ant kokios temos“ kalba 
tiedu kalbėtojai, bet manau bus 
neprošalį paminėti ir apie pas
tarąsias prakalbas. Tuolabiau, 
kad dabar prie tų paprastųjų 
“tėmų“ — Naujienos — Halsted 
strytis — Naujienos, Grigaitis- 
Naujienų štabas ir tt. — prisi
dėjo dar viena nauja “tėma,“ 
tai buržuaziškoji Socialistų Par
tija. Ir kaipgi ne: Socialistų 
Partijos buržujai išbniukę iš 
savo tarpo juos, “gerus socialis
tus!“ Tajgi Stilsonas kalbėjo 

skundėsi apie porą valandų 
laiko; kritikavo, pasak jo, 
“paritini antinius socialistus“, 
“industrijinius“ ir dar kito
kius. Pagalios užreiške, kad 
“dabar musų tikslas yra už
griebti Socialistų Partijos poli
tišką mašineriją, ir to mes ban
dysime atsiekti busimoj S. P. 
konvencijoj.“ Padaręs šitą vo- 
žną apreiškimą Stilsonas nei iš 
šio nei iš to sušuko:

- Ei, Kcmeži, parašyk į Nau
jienas!.. .

Aš nežinau kuo jam nusikal
to d. Kemeža, bet man buvo la
bai aišku, kad kalbėtojas tuo 
parodė savo kraštutinę kraštu- 
tinybę ir ytin nepadorią. Pa
naudot estradą niekinimui pa
vienių asmenų yra daugiau kaip 
negražu...

Toliau bekalbėdamas/ Stilso
nas tečiaus prisipažino, jogei esą 
labai mažai vilties pravesti tuos 
savo užmanymus, nes “tie bur
žujai [suprask, Socialistų Parti
ja] yra apsiginklavę iš visų pu
sių.“ Jie, girdi, “neiteis mus į 
S. P. namą“ ir tt. Čia jau jis 
pradėjo pasakot, kad Socialistų 
Partijos namą valdo ne partija, 
o devyni direktoriai, kurie esą 
pilni bosai ir nieks jų negalįs 
prašalinti kol jie neatitarnaus 
jiems skirto termino. Tai koks 
baisus buržuazišliumas! jBet 
kodėl tas revoliucingasai kalbė
tojas tik dabar “atsiminė” tai 
pasakyti? Tik dabar, kada gavo 
notą “išsimuvint” iš to buržua- 
ziško namo...

šviežia kapota Veal Stew 
už ................. 12'/SC.

Šviežus jaučio arba tūlio 
liežuviai   .......22c.

Šveižios sutinimui ištaisy
tos vištos......... 25VijC.

Puikus Namuos vindzyti
Lašini likai Si | nares 28c. 

šviežus Ground Liberty
Steak ...................... 16c.

. H ASJS—i 
%

Kartu Stilsonas telkėsi aprei
kšti ir tai, kad jis smerkiąs so- 
cialistus už slėpimą savo klaidų 
“nuo pašalinės publikos.“ Ko
kių klaidų,— nebuvo galima su
prasti. Veikiausia jų nežino nė 
pats kalbėtojas. Jis lik apla
mius žodžiais suminėjo, būtent: 
kad minios turį nustatyti socia
listų partijos programų ,o ne pa
ti partija. Bet tai yra liesumo- 
nė, kurią gali pasakyti tik Stil
sonas ir jo sekėjai, nuėjusieji į 
kraštutines kraštutinybes.

Stilsonas rodė labai didelio 
nepatenkinimo suspendavimu 
L. S. S-gos. Prisipažinsiu: ir 
aš juo nepatenkintas. Nepaten
kintas todėl, kad dėl kelių įsibė
gėjusių karštuolių tenka nuken
tėti visai Sąjungai. Bet Stilso- 
nui ir kitiems nėra ko statyties. 
Tegul jie pasiskaito savo Žari
jos nr. 12, kur taip iškilmingai 
apgailestaujama, kad LSS. ir 
Socialistų Partija jau pirmiau 
n pradėję valymo darbų. Dabar 
dabar, kada ji pradėjo tų valy- 
i '.o darbų—tik iš “kairiojo kraš
to — vai kiek sielvartavimo, 
kiek niekinimų! Tai esu ir 
ruomonių varžymas, ir despo
tuos pasielgimas ir dar kas dan
gau. Logika!

Reikalinga pažymėti, kad šį 
syk Stilsonui buvo labai sunku 
kalbėti. Mat, jis įpratęs pradėt 
žodžiais. “Taigi, draugės ir 
(’raugai.“ Apsižiūrėjęs, kad tų 
draugių visai nėra, kalbėtojas 
ai Įprašo. Bet už kelių minu
čių ir vėl girdisi: “Tai gi, drau
gė; ir draugai...“ Žmonės siųst 
i duris — nėra nė vienos. Kai- i 
bėlojas ir vėl susigriebia, bet už 
kitų kelių minučių, girdisi tas 
pats: “Taigi, draugės ir drau
gai.. .” Ir taip visų laikų.

įmonių buvo nedaug. Jų tar 
pu matėsi daug Slilsono sekėjų, 
atvykusių iš kitų miesto dalių.

— Ten buvęs.

CICERO
Klerikalai darbuojasi.

Praeitų utarninko vakarų p. 
Grigalaičio svetainėje turėjo į- 
vykli prakalbos, kurias rengė 
Biblijos tyrinėtojų draugija. 
Bet kada reikėjo atidaryti sve- 
I ‘inę, tai prisistatė policija ir 
neleido. Nevalia ir gana!

Tai jau kelintas kartas, kaip 
klerikalams bernaujantis Cice- 
r is miestelio valdininkai panau
doja tokių nederamų priemonių 
žmonių laisvei varžyti. Bet te
gul jie neužmiršta, kad sekamų 
kartų, kada piliečiams prisieis 
eiti prie balsavimo urnų, tie kle
rikalų bernai gaus tinkamų bi
lietų.. .

Žmonių susirinko didokas bū
rys ir kada jiems buvo paaiškin
ta kame dalykas, visi didžiai 
pasipiktinę išsiskirstė. Gi ren
gėjus ir tūlus kitus “nužiūri
mus“ asmenis klerikalai ir da
vatkos užsiundė gauja mažų pa- 
tvirkėlių-vaikų, kurie surengė 
tikrų “kačių koncertų.” Gražu, 
grąžui! Klerikalams yra kuo 
pasididžiuoti tais “seserų, šku- 
lės“ auklėtiniais.

— Buvęs kareivis, A. L.

JAM VERC1AUS KALeJIMAN 
EITI, KAIP PAČIĄ UŽLAIKYTI

Jurgis Durbinas, 2550 W. 35 
gt. buvo užvakar pasiųstas tie- 
son pas teisėjų Fry už neužlai- 
kymų 'pačios. Teisėjas prteise 
jam mokėti pačiai kas savaitė 
po $5.00. Bet Jurgis grieštai at
sakė teisėjui:

“Aš nemokusiu. Galite mane 
į kalėjimų siųsti ar prie sienos 
pastale sušaudyti, bet aš nemo
kėsiu.“

Teisėjas prasergčjoi kad jis 
pasisaugotų su jįavo kalba. Kalti 
namasis gi atkartojo savo: “Aš I *
nemokėsiu”.

Teisėjas pasiuntė jį Bridewc- 
Itin vieniems metams.

UEleago, III.
---------------

27 yvairios stailes šiaudiniu skrybėlių
Platus įvairumas stailių praktiškai kiekvienos rųŠies vasarinių skrybėlių materijų pradedant 

nuo žemai apkainuotų paprastų šiaudinių iki puikių Panamas ir Balihiks. Jus visgi negalite pagcl. 
bėti susirasti skrybėles, kuri užganėdintų jus iš visų atžvilgių.

French Palm Sailors $3.00 — Puikios šiaudinės $4.00 — Panamas $6.50 — Baliluks $10.00

“Kiekvieno 

colio ' 

Drapanų 

Sankrova”

Šitai Kur
Šaltinis, tai Salulc Stomick Bit- 

teris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgų laikų mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos ’ žodžiu 
sakant visas suvargęs Imdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Sahite Bit 
terį pradėjau naudoti i trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Sahite 
Stoniick Hitleris Kaina $1.50 iiž 

bonką, jo gali gauti aptieko.se ir 
goresniuose saliunuose, o jeigu ten 
neturi, lai reikalaukite tiesiai iš Sa- 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
616 W 31st SI., Chicago, III.

Tcl. Boulevard 7351

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Kctvergais ir 
Subatoinis 9—9.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS 
» ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogama Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

Iltt-MM 8. Halat.4 BU CMcm^. UI-

GAZO KOMPANIJA PADARO klės pn. 4158 So. Wood gt. ir jos 
duktė Dora sako, kad minėti po
licistai buvę smuklėje, kuomet 
įėjo Koranda.

Koranda, girdi įėjęs smuklei! 
užkalbino policistus ir iš lo kilo 
tarpe jų ginčas; Koranda pak
lausęs Įiolicistų, kodėl jie neina 
tvarkos žiūrėti, o slankioja smu-

16 NUGš PELNO
Peoples Gas Light and Coke 

kompanija šiemet ima pelno 16 
inioš. nuo dabartines savo nuosa 

tų tūkstančiui kubinių pėdų. Ši
tokį pranešimą davė komisijai 
valstijos inžinierius A S. B. Lit- 
tlc.
Pasak jo, jei kompanijai bus lei
sią imti šilą k t’iri r r 12 mėne
sių, tai ji per melus laiko turės 
pelno $8,043,722.

Little’o apskaitymas paremtas 
mėnesiniu pranešimu apie ope- 
ravimus pagal naują kainą, ku
rią komisija reikalavo kompani
jos pastatyti ir priskaitė kompa 
nijos priduotas įplaukas i’’ išlai
das iki geg 1 d. į

Kompanija padaro pelno ant 
kiekvieno tuksiančio kubinių 

pėdų parduoto gazo dabartine 
kaina 29’/tc. Padirbimas, prista
tymas ir išrinkimas sąskaitų at
sieina 59c. tuksiančiai pūdų, o 
įplaukos už guzą ir prekes išne
ša daugiau kaip 88c. tūkstančiui.

DU POLICISTU PO AREŠTU

Policijos viršininkas Jobu J. 
Garrity vakar paliepė suspenduo 
li ir laikyti po areštu du policis- 
tu: Micliael Mulroyan ir John 
Doherty iš New City stoties; jie 
kaltinami priitiušiimu Mielinio 
Komandos, kinis pasiimu" ’rc- 
čiadienyj po to> kaip Mulroyan 
jį parmušė smuklėje.

Doris Baktaitė, ^aviniuke smu reikalai su užsidariusiu Miko

■BĮ

MADIS0N and HALSTED STS.

Sveikatos

O
J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MIIAVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

Mulrbyan užtai rėžęs Koran- 
dai žandai! ir tas parvirto. Be
gabenant Korandą ligoninėn, jis 
pasimirė. Kordnda gyveno pn. 
5525 So. Oakley avė.

Policistai sako buk Koranda 
buvęs girtas ir kuometjis pradė
jęs bambėti į juos, Mulroyan pa- 
stumęs jį ir tas, puldamas, rėžė 
galvą į žemę.

REIKIA $60,0)0 NAUJAM CHI 
CAGOS GARDUI ŠUNIMS.

Vakar miesto inžinieriaus pa
dėjėjas F. E. Coombs į R ikė 

miesto tarybos viešos sveikatos 
komitetui pienus nuajoviniau- 
siam ir ruimingiausiam šunų 

gardui visoj šalyj, šilam tikslui 
miestas turėjo $10,000 padova- 
i'fjla b'thvino S. lackm'ano. Bet 
miesto inžinierių pienai reikalai! 
ja dar $50,000 pridėti.

AtSjiimkite Pinigus
Buvusių Miko Tanancvičiaus 

banko depozitorių domai mus 
prašo paskelbti sekamą:

“Po to, kada tapo užbaigta

Atdara Ket
verge ir Su- 
hatoa vaka

rais ir Nedė
lios rytą.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

• J 49 B. Morgan St, karti M *4.
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligą
OFISO VALANDOS: 

'Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards <17

VyriškųDrapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgąnėdinimas. Vyrą ir vaiki
nų neatsįšaukti, padaryti ant už- 
sakynro siutai ir oyerkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančių žiemų nepakilo 
kainos.

užlaikome taipgi pilnų sande
li nežymiai vartotu siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visų dineų iki. 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago, 111.

Įsteigta 1902

Gerkite ir
Gyvenkite’
BURBOS Arbalga išvalymui p? 

prastai veikia ant organizmo virš
kinimo ir valo kraujų. Tai yra pa
sekmingas, švelnus ir malonus va
lymo būdas. Greitai prašalina visus 
užkietėjimo atsitikimus, apsunkini
mas kepenų, dyspepsye, rūgštis vi
duriuose, triukšmų ir galvos stikl
inusi ir pietums nuo veido.

BURBOS ' Arbata išvalymui pa. 
gintinu vaistu, gydymui peršalimo, 
kosulio, karščio arba vidurių kata
ro.

Kaina 25c už vienų pakelj. Gali
ma gauti visose apliekose arba tie
siai per krasų iš

Burda Drug Co.
1363 N. Ashland Avė., Chicago, III.

Tananevnčiaus banku pas trus- 

rių čekiai: Liudvilkietės, Martie- 
jaus Arčiuno, Izidoriaus Wals- 
kio, Helen Krupšas, Frank Kau
lio, Mykolo Karzo, Antaninos 
Kazakevič, Joseph Jastrzewskio, 
Mikolinos Garaliavosv Kleofo 
Burbiškio, Kastanto Barovskio, 
Tarno Cbingo, J. J. An gėrio, Ka
zimiero Andrijono, Anielės Sta- 
siulis, Tarno Szczaczasz (?), 
Willem Domeikos, Jono Gri
ciaus, Wm. Almino, Z. Zcmle- 
ckilės, 1). Zdanavičiaus, Valio 
Linkio, Marės Jakutienės, Vin
co Šimkaus, Petro Paulikonio, 
Jurgio Norkaus, Marcelės Laba- 
kienės, Jurgio Mėlulio, Jono 
Keršulio.

Visli čia suminėti asmens pra
šomi kre iptis į p. Paul Pilkį, Į 
729 W. 18 
jums priklausančius pinigus-če- 
kius. Priešingai pinigus pasi
ims savo žinion federalė val
džia, Wa!shingtone.“

ir atsiimt.<f;i f ’ve i'1J

(Saugokite Savo Akis

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arlia skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekme*. 
' Gydymas visų akių, ausų, no

sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Gravcs specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aahland Avė., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptickos 
Tėmykite j mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

| Dr. A. R. Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Kr»*J»! aaoja Dykai 

Gyvenimas yra 
taičias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą OpK- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at-

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki • vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Ashland av. k* m p. 47 tA 

Telephone Yards 4117 
v Boulevard 6487.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvi* Gydytoja* ir 

9 Chirurgai
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 841, 

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Tclephon;. YenF 5032

Dr M, Stupnicki
31 o » S. Morgan st. Chicago

VALANIX)S: Nuo 8 iki 11 ryto į. 
ir nuc 5 iki 8 vakare

Gera’ lietuviams žinomas per 18 me
tų kaire patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų. mots-ų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas Z-Ray ir kitokius elektros prie- 
taisar.

Ofisą* *r T.abarator i ja: 1025 W. 18th 
fli. netoli Visk ht.

VALANDOS: "'Tuo 10—12 pietų, ir 
5—vukirais. Telephone Canal 8110. 
CzvENIMAS: M12 S. Halsted Street

VALANDOS, a ryta, tiktai.

Rcz. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayinarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS G > DYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną 

| Tdcvhon* \ards 1814.

0 r. P.G. Wiegner
[J Prlėnrdmn valandos ano g Iki 1S

8323 S« Hfalsted St. Chicage. •

I
ilr. M.T. STRIKOLIS

Lietuvis 
Gydytojai ir Chirurgas

1757 W. 47 St. Chicago, HL

Ofiso Tcl. Boulevard 1M 
Rez Tcl Secley 420 

—namu ii WBmaiBM*M*aawMaaa*a

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MichnlewicZ'
Baigusi Akušerijos ko
legijų; ilgai praktika
vusi PennsylvHiiijos 
hospitalėae ir Pasek
mingai patarnauju 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted Str 

(Ant antrų luiqi) 
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vfth vak I

aptieko.se


I

Dr. M b BOZ1NZH.

Perkėlė savo biurą iš 845 Milwau. 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus

POLON1A PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Ilaymarket 

5282

Pranešimai
South Englewood. — I.SS. 170 kp. 

mėnesinis susirinkimas Įvyks nedė- 
lioj, biržlio 8, kaip 10 v. iš ryto, S. 
Pečeliūno bate po No. 8463 Gili) rt 
Cort. Draugai, malonėkite' pribut 
paskirtu laiku, nes y ra daug svar
bių reikalų. — Rad. I'. Kanašonak .

West Puliman. — \Vest Pullmano 
Liet. Draugysčių Sųryšio mėnesinis 
siririnkimas Įvyks Subatojc, 7 d. 
birželio. Lietuvių svet., 11946 So. 
Halsted Str. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi delegatai malonėkite būti laiku, 
ns yra daug svarbių reikalų.

— S. Tilvikis Sekr.

Roseland. — I MPS. 25 kp. va gu 
gaminimo lekcija bus šiandie, bh ž 
6 d., J. Kueunskienės bule, 10356 A\a- 
bash avė. Pradžia kaip 7:30 vai. va
kare, 
rinkli.

Pradžia kaip 7 
s narės kviečiamos susi

— Valdyba

4 k p., J LSI
Apšvitos komisijos susiiin- 

jvyks pčtnsčioj, 6 d. birže.
Aušros svet., 3001 

Visi komisijos na-

kliubo 
kimus 
lio, 8 vai. vakare 
So. Halsted Str. 
riai malonėkit atsilankyti.

CfifeaigO'

ASMENŲ JIEšKOJIMAl
Pojieškau pusbrolių: Juozapo ir 

Kazimiero Pažeriukų, paeina iš 
va'kų gub., Marijampolės pav., 
veliu kaimo. Girdėjau, kad su 
vu gyvena. Atsišaukite

I.iudvisė Pranaičiukė, 
po vvrų Monlvidienė

569 AV. 181h St., Chica III.

PAJIFAKAU pusbrolio Antano Ja- 
sulesvičiaus. Apie' du metu atgal gy
veno Dutiuesiu', Pa. dabar girdėjau 
kad gy vena Cleveland, Ohio. Meld
žiu ai išnokti arba kas jj pažįslatc, 
mi'lonėkite pranešti.

N. J.
5815 Fonvard Avė., Pittsburgh, Pa.

PA.IIISKAU draugo Kazimiero 
Laciko, ))a?ini» iš Km’no gnb., Ra_ 
‘elnių pav., Naumiesčio miestelio. 
Jis ptds hd atsišaukia arba kas ži
note pranešk i |e jo adresų.

1600 So. Marshfield Avė., Chicago.
— ...... —- . t  ...........

Paj'eškau sųvo švogerio 
Grirpičio, 
šJ-c'io pav.. Joniškis 
Sink ličių kaupo. Kitą svkį gyve- 

l pp '’,eveland»‘. Oh'o. Meldžiu at- 
i smaukti arba kas žinot pranešti šiuo 
tulrtsu, už ką litr-iu dėkingas.

\. Pozar kas, 
17" Broaihvav, Blue Island, UI.

Antano 
paeina ’š Kauno gnb. 

parapijos

REIKIA DARBININKŲ I
REIKALINGA moterų perrinkti 

bulves. Atsišaukite galavai į darbų.

168 AVest South AValer SI

BI’lKAI.INGA vyrų mokyties au
sti divonus. Mes gerai mokame 
laike mokinimosi. Pastovus dar
bas. Gali uždirbti virš $25 i sa
vaitę po vieno mėnesio.

Ol.SON RUG CO..
1508 W. Monroe St., Chicago, III.

BEIK ALINGA moterų prie tvar
kymo skudurų. $18.90 j • avaite 
NO B TIIAVIST SIDE JUNK SIIOP, 
2290 El.slon Avė., ( hieago, III.

RAKANDAI
TIKTAI SI MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 

Chicago. į dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 

' seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi (mime visokių divonų. 
I’aipgi pianas ir fonografas. PBI- 

I SIUNČIAME Už DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrišon st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedfi- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

RI'IKAI INGA operuotojų vyriš
ku arba moteriškų prityrusių prie 

< ienų ir apsiaustų. Pastovus dai lins 
visų melą. Atsišaukiu tuojtuis.

565 AVest 121h SI., Chicago.

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokas!K Atsišaukite, 
Naliomd ' «'cd Co., 900 \V. 18th St.,

REIKALINGA merginų arba mo
terų prie Singerlo siuvamų mašinų 
Gera mokestis. Pastovus darbas.

I RO MFG. CO., 
700 Wcst 22nd SI., Chicago.

FARM A

NAMAI-žEMe
FARM A.

MOKYKLOS

Pėtnyčia, Birželio 6 d., 1919

E X T R A

Pa j ieškau
K; ii aičiutčs

gi m i n a i t ės Kaziu n ės
(po vyru Valdžicnė), 
clšių pav., Tverų par., 

Rašl ;,ėnn kalino, 6 metai atgal bu
vo Scrantone, Pa. Ji pati ar kas 
žinantys malonėkite duoti žinių.

Juozapas Iždannvičia.
;208 W. Main SI., AVesIville, 1’1.

REIKIA antrarankio duonkepio. 
\V\RNIS BROS.,

3838 So. Kedž'e \v., chlrago, UI. 
Tel. McKinley 5011

Dr-stės Lietuvos V, A. No. 1 pus-, 
mlinis susirinkimas Įvyks ned lioj,1 
8 d. birželio, kaip 1:30 vai. po pietų 
Davis Suuare Parko svet., 45 ir

(iei'ltiami draugai ir draugės, ma
lonėkite laiku pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

— D. Motus.

Dr-Rlės Lietuves Sūnų No. 1, pr eš 
metinis susirinkimas Ims sub,,t,»i. 
7 birželio, P. Pilitauskio svet., 4512 
Harinihige Avė., -8 vai. vakare. Na
riai malonėkite atsilankyti taiku, 
nes yra svarbių reikalu.

— Raštininkas.

ku. nueina iš Lietuvos, Kauno gub., 
Ra šeiniu pav.- Dirdiškio par., A’ilo- 
eo’o kaimo. Jis apleido mane pra
džioj gegužio 1911, palikdamas su 1 
va’fų. Aš kaij'o i> Dali noriu ži- 
no’i. ar nori pasiimatyti su savo 
t'k ’c's vaikais, ir su manimi. Alsi- 
^ci’kie natsai arba praneškite kas 
•/i* ' apie jį, už pranešim:) busiu 
dėkinkM jums.

Ju’Hnha Rimkienė, 
19 Court, Cicero, Iii.

REIKALINGAS ruimas dėl pavie
nės ypatus su valgiu ar be valgio. 
Aš dirbu ant naktų, lodei norėeia, 
kad Imtų rami vieta. Turinti ruimų 
tarpo Halsted. Ashland Av., Madi- 
son ir Lake St. Meldžiu atsišaukti: 

cil. \VAIVOD.
1131 So. Clinton St., Chicago, III.

REIKALINGI patyrė Cabinet mn- 
’.-ers, prie taisymo rakandų, nuo’a- 
tinis darbas ir vora altui.

GLADMAN BROS., 
832 Maxwe!l St. Ganai 6188

1520

ĮIEŠKO DARBO
REIK Al A U .(AME 

ANGLIAKASIŲ IR KROVfJŲ

SLA. 36 k p. tano nerke’’i iš ne
dėlios j pirmų pėtnyčių — kiekvieno 
mėn. I’aigi daar susirinkimas pri
puola pėlmčioj. biržfdlo 6, Birutės 
svr|. prie Morgan ir 33 gatvių. Pra
džia kaip 7:30 v. vakare. Nariai 
kviečiami atsilankyti, Yies turėsim 
apsvarstyti klausim:): dalyevauti sei 
me ar ne? Yra ir daugiau reikalų.

Pi.jiešku'i darbo už šoferi ant tru
ko. prie b"černės ar pakarnei ar 
t'uu l anašei ir pats susitaisau ma
šina

D. PETRAVIČIA,
2943 So. Halsted St., Ch

— Valdyba.

e*-t Pullmnn. — LDI D. 38 I n.

JAUNAS lietuvis vaikinas, turin
tis knygvedy stės, pardavimo ir j 
korespondencijos patylima, najieško • 
ati ikančio užsiėmimo. Veiklus ir 
pažangus.

Jtiozanas Angelo, 
1606 So. Halsted St., ( hieago, I!L

vand-miu ir(įeri neirtai, su 
c’ęklros šviesomis, 
de’i daržai, gera ganykla dykai 
įima ganyti karves, kiaules, ir

G:»

iiii-

iki

11016 Sn. Hal‘»-' l St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi nariai kviečiami 
alsilankvt paskirtu laiku, nes ap
tart turime d,m't svarbiu <b*h kn.

— Ras*. J. Gendvilas.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
Paj'eškau kambaro su valgiu 

pri * laisvų žmonių Bridgeporto a-

Waukegan, III. — Biržc^o 8 d.
i turite, praneškite* greitai. 

Jonas Liberis,

Fend 9 k»». susirink'mas, l.iuosyb‘s 
švininėj. 801 — 81h SI.

Draucai nariai i'* norintis tu*’i

tu la ku. — Org. J. Motiejei is.

Cicero na k p.

liduodpm rendon viena kambarį 
uos vaikinams ar vedusioms be 
iu. Atsišaukite nuo 6 ik’ 9 vak. 
ūilpis, 531.' 
n* rendos

•1837 AV
30 vak., Grigaičio svt
>t. Dainininkai, su

t
su valgiu ar b< 
38'5 S. 1 laistė

Maryland Avė. 1 fl. 
kambaris. švarės ir 
no ar dviejų vaikinų

dainuoti. — Orp.
<1 SI., 1 fl. Chicago.

ChicagOR
REIKIA DARBININKU

6.

ų 
o 

t' .1 r; 
dsi’ankyii. Todėl (lain:n:n-

A kopėjas pirmos ar

kai m 
jiem;
nuoti.

piknike, kur
Vald ha.

Anialmtmp^rd fiobiry ,v'
\mri a Unijos l'ika’as 269 tir^s

lu’ni154’t N. Pnhv u. ant trečių 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Kviečia visus. — Valdvba.

I S’L. 
rinkimas

t-mos kr>. mčn S’l
i

d , Aušrys «v(»L. .3001 So. Un’s‘"d 
St. Pėdžia 8 vai vnk. Visi nariai 
i udonėk'le susirinkti laiku, nes yra 
daug reikalų aptarti.

— Valdyba.

I Laisvei Kliubo pusmetinis 
susirinkimas įvyks subaloj, bi,,ž,lio 
7 <1.. 7:30 vai. v«kn»*c. Jono Maze- 
hu'sko svet., .3959 So. Union 've. 

kviečiami alsilan- 
susirinkimn. nes 
dalykų apki''h'ji- 

— Valdyba.

Tufai visi nariai

Ims daug svarbių 
m ui.

5Ves‘ PulJmRn — AVest Pii’hnano 
f ie*’»viško Pašelpinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas (vyks >)Atnv- 
či' J. <> <1. birželio. Lietuvio Svt.. 
11946 Sd, Hnlsted St. Pradžia 7’30 
vnL vak. Drmu/ai, visi ’nalončk'te 
atsilankyti, .nes turim daug svarbių i 
reikalų. — Sekr S. Tiluikas.

Harvev. III. — SLA. 2S9 kuo”a 
laikys mėnesini susirinkimų k<*t- 
vcr<*e. birželio 5, kaip 7:^0 v. vak..

rinkti,
Visi nariai malonėkite susi
nės y a svarbių reikalo tar-

— K. Kazanauskas, Org.

I SS ?2 k’*. mėneR*»dc’
n 5 8 v. 
Visi nn-

bių reikalu tarti. — AL Zelba, nrgan.

S’tnnno D«”V«n»o Trtnf»,p1iRkos 
Jaunuomenės KUubo mėnes’n’s «-ii- 
Hvirkirnas iv*ks nAfnyčiol, birže
lio 6 Anveizdos Dievo parankinėj 
svetainėj. Pradžia 8 v. v. Nariai 
prašomi atsilankyti.

— Ra.šl. J. J. Baubkua.

RFIKAIING
ha antros rankos. Gera mokestis

K. NEFFAS,

A m.) erų prie
s ( hiea-’o.

and Cor

ir valgis.
MOTEI .

Chicago.

duonkepio nr»e duonos 
Itfan Avė., ('.hieago, PI.

nnlrarpnkio duonkepio 
"no Avė.. Chicago. III.

pardavėjas. Turi kalbėti ang’l'k* i 
mokslis dėl gero vyro. Atsi-

Phon?

R’-'IK U ’N' 
kalbėti I 

lenkiškai, Už
’ liozi

1835 AVabans

• AS atsakantis hm' >ris 
etuviškai, angliškai :r 
mokos?is gera darbas 

Atsišio'kite t/reitai 
nas Struinskis

I lumboldt 6199
►

PLIKAI INGA vvro .
Pi'OPI.FS IKON & METAI, CO, 

>835 So. I ootnis St., Chicago

RI-'IKALINiiA vyrų <li»*’)ti į mai'ų 
dirbtuvę. Ppslovus darbas. Gera 
p'nkpsBs. Atsišaukite i

AV'-SO'ERN B AG & BURL.AP Cf)..
2 U!) AA'atlaee St.. ('.hieago.

RFJKAT INGA — pritvrusio dra- 
”:>no pardavėjo, (leistina launas 
žinorns išvojzdos. kalbantis
Pird^km; vųl b"t galėtumam pa
naudot?! iaiuia žmocn norinti iš
mokti drnnįnn biznio,’ pastovus 
darbas, mokestis s»d|<? gabumo, su 
gera progų ant ateities. Atsišaukite 
(iiojai’s i Miį. Ilirsh, 
Co., Milvvaukee and Ashland Avė

mr.s ir užbiiky inas.
Musu kasyklos dirba kasdieni 

Mes turime 
ir gl’iai, su 
mis.

Mes nemokame už kelionę. Mes 
tinime viskų už’aikymui geru žmo
ni’. Geros darbo ir |»ragyveninio 
spl' <’O';, ir nenorime tokios I- h*vos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

)el platesnių žinių ateikite arba

NEW PIVL'R COMPANY.
MACDONALD, W. VA.

Al'TOMUKU JAI
Parslduoda pirmos klesos 

mobilius 1918, 7 pasr.žirių, 
važinėtas, 
duosiu pigiai ar mainau ant

auto- 
mnžai 

atrodo kai’) naujas, par
joto.IIP’*.* III <11 <11 IIKIIIKIII Pili

je:gu neturi lota, parduosiu ant leng- į 
vų išmokėjimo.

P. STRUMSKY.
3316 So. Halsted St. ('hieago, m.

KAS TURITE ant pardavimo gera 
au’omobiiių nesudaužyt.') 5 arba 7 
na ažierių, arba 1 tono I'ordo trekų, 
atsišaukite 12 vai. dienų.
1919 So. Halsted St.. Tel. Ganai 3605 

Joe. W. j bučernę.

PARSIDUODA automobi’ius nau- 
ius mados. Roadsleris, dviem ar 
trims ypatonis sėdėt labai pigini, Ap
sišaukite kiekvienų dienų nuo 1:30 Į 
po pietų.

K. CZEPUKAS, 
1618 AV. Division St. Chicago.!

PARSIDUODA automobilius. 5 sė 
dinioms. gražiausios išdirbystė; L ‘ 
komobil, 6 nauji roberci, naujai per 
’ en’uotas, "ar iduoda pighd, alsi 
Omki’ na" I Klein, ' ir Halsted 
klauskite Juliaus Janebmo. po 6 vai 
vakare arba nedalioj atsišaukite 
2322 So. įkilsi, d SI.

PABSIDUODA 2 tonu jiegos au- 
iom-b:lius (trnkas) mažai vartotas 
parduosiu pigiai.
A. VENCKUS, 819 W. 33rd Street

Alsi.šaukMe

PARDAVIMU
PARSIDUODA arba ant randos 

storas prie' Union Avė., lietuvių an
gy ventoj vieloj ant Bridgepoi to, 
tinkama bi’e kokiam bizniui. Atsi
šaukite laišku arba vitališkai i 
“Naujienų” ofisų, 1739 So. Ilalsted 
St., pažymėdami No. 17-tas

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučor- 

ne ir groserne .su vieno miešto na-j 
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduo'i'i už. nebrarvių kainų, j 

ANTON PRAZSKY.
2856 Fnierald Avė., Chicago

PARDUODU geroje vietoje gro 
šerne °009 Caunleort \vo, Apgv 
venla Petuviu ir visokiu tautu. Ge

sis! ubinkite.

PARDAVIMUI gera pirmos kl OGOS ! 
keptuvė s-ii 3 a’igštn namu, apatnn-' 
n»»s ir a*:,-a. nuiro namas, caru šil-

ni'i ž:nin n»<slšiuik»’<* Į 1015 So. Hal- 
ted St., Chicago, III.

PARDUODU restoranta, lietuvių 
apgyventoje vietoji'. Biznis išdirb-

nio- patirsite ant vie 
I laistei! St., Chicago.

1619 So.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų 

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir lt., parduosiu už bitę 
kokį teisinga pa.siu'ijimų, viskas 
1 aip nauja. Taipgi $200 dulieltavais 
soringsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Resideimija 1922 So. Kedzie Avė.,

ne

PARSIDUODA rakandai beveik 
nauji už visai mažų kainų. Kreipki
tės vakarais.
3011 So. Union Avė., 1 flat front.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mų ir būti neprigulmingu, pirkite 
farmų Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, VVisconsin. Jeigu jus 
pirkslte ten sau fermų jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien lik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierų Gadliauskų 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas y ra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimų. Mes pagelbstaine 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musu farmų. Mes pagellista* 
me pasistatyti namus ir mes paiųluo- 
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmų kokio dy

džio jus norite, 40, 80, 120, 160 akrų, 
arba (langiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrų. Jeigu jus žingei- 
daujate pasilikti nariu pasekmingos 

lietuvių a|)ielinkės neprigulmingu 
Lirmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBORN COMPANY, 
l’agle Bivcr. VVisconsin.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

62U5 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 181)0 N. Wells st.

137 Mokyklos auv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Ideluvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyje Chl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo 
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheel Metai Works
2106 W, 24th M Tel Canal 4802

DRAUGIJOS

RANDAI
Ant rendos fialas 7 kambarių, gra

žiai ištaisytas, rendos $12 j mėnesį 
ranadsi 382.3 Pi''ne,l Avė. Atsi
šaukite .3815 So. Ilalsted Street

NAMAI-žEMe

80 AKRŲ labai geros kieto medžio 
farma ir vaisių žeme, Bctsev Rivcr 
Orchard Companijos aoiclinkėj, 6 
mylios nuo Thomiisonville ir Ben
iai) ant ('.ryšiai Lake Michigan, yra 
antro ūgio medžių. Nesunku nu
valyti. Puiki vie’a dėl av»u augi
nimo. Del pilnų informacijų, kai
nos ir išlvgų kreipkitės i ‘aviniukų.

AVILSON C. BURNS,
450 Federal B’dg., Chicago, III.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUDĄS 
SAVITARPINES 1‘AšELI’OS.

Valdyba 1919 metams:

1 P. Svclnis, pirmininkas, 
1732 N. Lincoln 

Fel. Brazis, vice-pirmininkas, 
2-120 N. Marshfield Avė.

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 
1839 AVabansia Avė.

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield Avė. 

Just. Antanavičia, iždininkas, 
1719 Eilėn St.

II. Ratiskiniulė, kont. rašt.
1652 AVabansia Avė. 

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo gloh 
J. Dauginis, maršalka.

i G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas. 
1554 AV. Chicago Avė. 

Susirinkimai atsibuna pirmą se- 
redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansia Avė.

si.

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, AVis.

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo gloh.
1934 (’ace Avė., Racine, AVis.

Juozas Vaičiulis. Iždo gloh.,
117 N. Pleasant Street

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milwaukee avė.

J. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 
Juozas Vaičiulis.

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, Wood 
baro, Wis. .30 akrų apsėta javais. 5 
karvės, 5 kiaulės, geri arkliai su pa
kinkiais, .35 vištos. Naujos šlubos ir 
baruos, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, du draugai turime tų 
ūkę ir vienas norime važiuoti j Lie
tuvą, tai antras vienas nega’i apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, lai gausi
te visas informacijas, nupirkę turė
site laimingų gyvenimų.
,IOE ZURBA ir L. CORAITIS R.R. 1. 

Box 88 Rhlnelander, AVis.

PARDUODU biznlavų namų su 4 
pagyvenimais geroje vietoje, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Randos ne
ša $71.90 į mėnesi. Tolesnių žinių 
kreikitės j savininką

M. Davis, 
2942 AVest 39th St. Chicago, III.

PENKIŲ kambarių “Bungalosv” 
namelis, vėliausios mados basemen- 
las, 2 porcini, KalamažOo apšildy
mo Įtaisymas, 2 dideli lotai. Cfl.sh 
ar ant išmokėjimų, $2900.

THOMAS STACK, 
1020 AV. 101 Place, Beverly 3.399

40,000 akrų trasios juodos žemės 
nausėdžiams. Vidutinis klimatas.

Parsiduod.Y‘3’ pragyvenimų mūri
nis namas, eimentinis beisementas, 
namas atrodo kaip tik naujas, par- rūsy kuo; 
duosiu už $2900. kas nori tą namą, Į lū-mk Foldi, 
pasiskubik greičiau, nes paskui ga- 61M Utis B’dg., 
!i bul pervėlu. Namas randasi ge
roj vieloj, tarp 33 ir 32 Halsted St.

P SIRUMSKY 
3316 So. Halsted St., Chicago,111.

gos. Geriausia kooperacija. Ten yra 
justi krašto žmonių. Platesnių žinių 
rase kitę:

, (x>r Sound Frams.. 
Chicago, III.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, AVIS. 

Valdyba 1919 metams:

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

Pirm., Kaz

Vice-pirni.,

Prot. sekr.,

I’in. sekr.,

’HDELIS BARGENAS!
Gražiausioje lietuvių kolonijoje, 

Morgan Park ant 112 gatvės parsi- , 
duoda 6 kanlbdrių beveik naujas ( 
namas su “fui’hace heot” ir 10 lo
tų. Tai vra vislia i.š dailiausių vidų 
vi am Morgan Purk ir parsiduoda , 
’abai pigini. Del informacijų atsi
šaukite laišku arba asmeniškai mu
sų ofisan kasdien ) arba vakarais :;e- 
redomis ir suimtomis.

S. P. TANI S 
11133 Michigan Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA PIGIAI DVIEJU 
PAGYVENIMŲ muro namas po I ir 
5 kambarius; viskas geram padėji
me: prekė grūdam pardavimui 
S2II60.00; galime* priimti lota kaipo 
d«d» Įmokėjimo; narnai randasi ant 
Bridgeporto. Atsišaukite' pas

A. GRIGAS CO., 
3111 S. Halsted St., Chicago, UI.

UKES.
Lietuviai įsidomėkite.

kan ūkę \Viseonsine, ir aš esu laimi 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima-

PARSIDUODA naujos mados 6 
kambarių “Rum/aloxv" Cement blo- 
ck stucro nudirbimo. Naujai ištai
syta. Kieto medžio grindys ir ar- 
F.uolo užbaigtas viduj. Cemento ba- 
semenlas, išnMsteruotas ir tinka
mas vasarinėj virtuvei, Conrrete si- 
dawalk ir naujos tvoros, did lis ga- 

užna- 
labai

Brazevičius, 
402 Lincoln Street 

Ig. Jaseliunas,
960 Jenne Street. 

Jonas Sereikis,
960 Jenne Street 

Kaz. Orlauskas,
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis,
313 N. Sheridan Road

Iždo globėjai:
tuozas Poška. <809 Alhcrt Streąt—
M. Songaila, 653 Markei Street

MaršajkoH.
tonas Kasiulis—, 6;»3 Gardeli Street 

AI. Nekrušns, 420 Orangc Street 
Teisėjas Antanas Bubele,

313 Quincc Street
Vėliavanešiai:

Juozas Jurevičius, 152 Main —St.
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavlčia, (ii i Market Street 
Ben. Kaličius, 271 N. ('hieago St.

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1(>61 N. Oakley Blvd.

T. Sabiecki, pinų, pagelbininkas, 
Z' 2042 Honier str.

J. Zakarauskus, nutar. raštininkas, 
1302 N. Upyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas,
1845 N. Iloyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket
vergi) kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 AVabansia Avė. 
kai)) 7:30 valanda vakare.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasia Komitetas

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubi 
valdyba 1919 metams:

su cemento grindimis 
• Savininkas parduos ■ini/ęji!-'

JOSI J' AVIPPEI
'7404 AV. 63, d Place

pigiai

Argo, III.

S. S. Meškauskas. Pirm., 
3752 So. Wallace si

K. Kunca, Vice-pirm.,
3126 So. Lowe avė

J. Petroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė

Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI

A. Petratis, pirmininkas
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
1617 N. AA’inehester Avė.

I. Degutis, sekretorius
2228 Coblcnz St.

Komiteto nariai:
P. JakaviČia, 927 AV. 3.3rd PI.
J. Gustaitis. 2856 AV. 38th PI.
J. Vi Ii s. 2538 Frankforl St.
J. Briedis,

K.

J.
DRAUGYSTĖS P ALAIMINTOS 

LIETUVOS
Valdyba 1919 metams

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolionijoj, Michigano valstijoj, fai
luos visokios, su gyvenamoms trio- 

l homs ir sodais ir apsėtais laukais, 
I galima pirkt ant leni'vų išmokesčių, 
dabar geriausias laikas nirkt tar
ines. P’alesnių žinių kreinkitės 
per laiškų įdėdamas štampų už 3c.

TON Y ŽABE LA.
P. O. Box 1, Peocock, Mich.

EXTRA jeigu nori namo arba fa
nu:) pirkti, ateik pas mus, mes tu
rim daug bargenų, galite į irkti su 
vi-ai mažai pinigų, likusius mokė: i 
kaip remia.

P. SUROMSKI, Real Estate 
.3316 So. Halsted Street, Chicago

Aš nupir- ,'

viduose, Wisconsin. ši yra 3'1 K- 
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
aid ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokių die
na po šešių vai. val<

Anton Paulick,
R. 3 Box 62, Medford, \Vis.

BARGAIN
Parsiduoda 5 akrų farma, 7 l am- 

arbi namas, pernai statytas, di lelė 
barnė, žemė visa užsėta, apie 100 vi- 

arie 
par-

š’u. karvė arklys, 2 kiaiilčs, 
25 žasvs. netoli nuo Chieatfos, 
siduoda labai ni'dai už *.3590

GFO. WASI OVAS 
2811 W. 36 h Street, McKinley 4404

J. žilvitis, ižo.
t 841 W. 33 si

Avė.

Avė.

S. L. A. 55 K p. W. PULLMAN, ILL. 
Valdyba 1919 me'ants:

Kazys Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

Kazvs Kaličius, pirm, pagelbininkas, 
835 W. 122nd St. 

Ona Mačiulskienė, nut. rašt.
11927 Union 

Andrius Statkus turtų rašt.
120 Union

Jonas Gruzdis, iždininkas,
722 W. 120th St.

Stasys Boreika, duoklerinkis,
11826 Lowe Avė.

Jonas Riepšas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St., Chicago 

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 W. 122nd St. 

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St.

Kuopa laiko .susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mėne
sio, 7 vai. vakare, J. Gruzdžio ir P. 
Raišučio svetainėje.

Ed. Čepulis, pirm.
4028 So Artesian Avė 

M. Laudanskis, pirm, pagelb.
1439 So 50th Avė, Cicero 

Ig. Žilinskas, nut. rašt
2351 Hamburg St, 

Frank Micklin, turtų rašt.
1906 Šio. Union Avė 

Chs. Maskin, kasierius
668 AV. 18th St, 

Ant. Selemonavičius, ligonių ųpiek, 
1823 So. Peoria Si 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio. Ima 
vai po pietų, Jul Malinausko svotai 
nėję, 1843 So. Halsted St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Araldyba 1919 matams:

FARMOS PARSIDUODA

A))linl2'* miesto Scottville, Michi- 
gan ku. yra Didžiausia Lietuvių 
Farmerių Kalonija. Amerikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lieliivias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmčn iš Anglikų jų ge
ras Farinas kad Apgyvendimus jas 
lietUvais ūkininkais. Turime ant 
parodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budi ūkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų. Ukes gyvu
lius ir padarinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
lai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirksi, atvažiuokite tuo
jau* pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
Ims linksma gyventi ant gražių gerų 
iikiu kur laukai ligus su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius Rožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesntos žinios prisiųskite už. 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogo 
žendapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co.

ir

Scottville, Micht

d*

Ant 2 pagyvenimų mūrinis namas 
po 6 knmbarius. Viskas po šiai madai 

. su b'Msmentn. lietuvių apgvventoj 
vietoj ant Bidgepor'o. Pirkti arba 
maiir ’> ant loto apie (’rano dirbtu
ves. Kaina S5500.

t GEO. WASLOVAS
2811 W. 3(>lh Street, McKinley 1101

5 kambariu madinis namas ant 3 
lotų dailioj vieb.'j. galima išmainvti 
aid b’znio arba pirkti. Kaina $2900.

GEO. AV.ASLOVAS
2811 AV. 36th Street, McKinley 1401

MOKYKI OS

nA5TER 5Y5TEH

Mokykla Kirpimo ir Designinj.
Vyrišku ir Moterišky Aprėdalp

Musų sistema ir ypatiškas mokin 
nias padarys jus žinovu j trumo 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriat 
sius kirpimo-designing ir siuvinį 
skyrius ,kur mes suteiksime praktF 
ką patyrimų kuomet jus mokysite

Elektra varomos mašinos mus 
siuvimo skyriuose.

Jus esate* užkviečiami aplankyti i 
pamatyti musų mokyklų bile laiku- 
dienų ir vakarais ir gauti speciali? 
kai pigių kainų.

Petrenos daromus pagal Jūsų mb 
rų — bile stailės arba dvdžio. iš b 
le madų knvgos.
MASTER DESTGNING SCHOOI

J. F. Kaenirku PerdėHnb
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
K U NIG AIK Sčl () G EDIMI NO 

KENSINGTON. II,L. 
Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116
I).

K.

K.

Str 
PaŠakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St. 
Bahreinas, protokolų raštininkas, 

311 Kcnsinglon avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas, 

27 E. 102 PIacc. 
F. Shedvillas, kasierius, 

341 Kensington Avė. 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pčlnyčių kiekvieno mėne
sio F. Sbedviljo svetainėj, 341 Ken- 
singlon avė.

Pirmininkė M. Dundulienė.
1915 So. Halsted St 

Pirm, pagelbininkč K. Katkevičienė 
2252 AV. 22nd St. 

Nutarimų raštininkė J. PabarŠkienė, 
2928 AV. 401h PI. 

Finansų raštininkė J. Jaznvitienė,
3125 AV. 381h St. 

Iždininkė P. Baliekienė
3543 So. Union Avė. 

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, .3810 Lowe Avė. 
A. Yuškienė, 3228 AV. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė,

3313 Union Avė. 
Knygė S. Stasiukytč.

3239 Emerald Avė.

T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ, 
KENSINGTON, ILL. 

A’aldyba 1919 metams:

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KLIUBO.

Valdyba 1919 metams:
N. Wilimaitis, pirmininkas

3154 Dougias Blvd. 
Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.

2911 W. Adams 
Fabijonas StriŠko, nut rašt., 

4255 Rlchmond 
Vincentas Manikes, Fin. rašt.

2839 W 40th 
Mykolas Kaziunas, iždin.

3959 W. 16th
Susirinkimai huną kas antrų nedčl- 
dienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
nietų. John Engei Svet., 3720 W 
Harrišon St.

St.
st.

St.

St.

Lietuvių Dnrbininkų Dr-įos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avi 

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Robey St.

Maželis, nut. rašt.
731 W. 18 St.

Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrų su- 
batos vakarą kiekvienų mėnesi 8:00 
vai. vak. D. ShcmaiČio, svet. 1750 
S. Union Avė.

A.

F.

T).

Prpz. D. Shatkus.
213 E. Kensington Avė. 

Vice.prez. Jonas WHkas
206 F. 1161h St.

Iždininkas AV. Markauskas,
355 E. Kensington Avė. 

Prot. Rašt. F. Grigula.
10449 So. AArentworth Avė.

Turtų Rašt. A\r. Burgis
10520 So. State St.

Norintis prisirašyti atsilankykite 
į susirinkimą. Irrstojimas pagal am
žių ir konstitucijų.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmų penktadienį F. She- 
dvvillo svetainėje, 3-11 E. Kensing- 
lon Avė., Kensington, 111.

RURSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 AV. 15th St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pageli), 
1649 Girard St 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt, 
2351 Custer St,

P. Galskis, Fin. Raštininkas, 
1356 Hoyne Avenue.

J. Katilius. Kasierius, 
1685 Mihvaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pėtnyčių 7:30 valanda vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue




